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المقققاالت القمقنقالقورة ال تقعقبقر عقن ر   
الناشر  و االيقبقارشقيقة اققة القمقعقلقومقات 
المنالورة بقالقمقققاالت مسق قولقيقة القكقاتق  
لققلققجققريققدة الققحققق فققي رفقق  الققمقققققاالت 
الجارحة  و القتقي تالقعقل القخقالفقات بقيقن 

  صحاب اآلراء المتباينة 
 

 للقراء األعزاء لجريدة المنارة
 

PO Box 447  
South Hurstville NSW 2221 

 
  و باإليداع على حساب الرقم التالى

 
Account name  
SYDNEY COPTIC MEDIA 
ASSOCIATION 
BSB 062 196 
Acc No 10576855 

 
 ) ويمكن طل  إيصال بالقيمة المرسلة (           

† 
  بالـــركم  بفرح عظيــــــم

 
في ميالا مخلصنا الصالح الرب يسوع المسقيقح لقل القمقجقد  قتقف 

" فها انا  بالركم بفرح عظيم يكقو  لقجقمقيقع الالقعق  المالك قائال 
وسبح جمهور من الجند السمائي قائلين " المقجقد  ( 4502" ) لو 

" ) لقو هلل في االعالي وعلي االرض السالم وبقالقنقاس القمقسقر  
 ا ( حتي المجوس مجرا رؤيتهم للنجم فرحو4102-41

 (4502" )مت فلما ر وا النجم فرحوا فرحا عظيما جدا  "
 

 لماذا الفرح ؟
النقل يقخقلقص (  4402) لقو  النل ولد لنا مخلص  و المسيح الرب

)اع ليس باحد غقيقر  القخقال  (  2404) مت  شعبل من خطايا م
 .( 104) يو ال  فيل الحياة  (4201

انقنقا كيف نفرح ا  لم نتقدم الي المخلص ليخلصنا من خطقايقانقا ؟ 
)ام والقخقطقيقل عقار (  2102)رو نعرف ا   جرة الخطيل  ي موت

( ا  الموت والعار سب  للحز  والكاّبل ا  ارات ا  تفرح 11041
" تقوبقوا النقل ققد اققتقرب اسمع لدعوة القديس يوحنا المقعقمقدا  

" ا  لقم ( والرب ذاتل يققول لقنقا 201) مت  ملكوت السماوات "

( القرب يقريقدكقم ا  1041" ) لقو تتوبوا فجميعكم كذلك تهلكو  
تفرحوا فرحا حقيقيا وا  يدوم الفرح وال ينزعل احد مقنقكقم. لقذلقك 

 . نفحص انقفقسقنقا ونقتقوب علينا في  ذا العيد ا  نرجع هلل بالتوب
 توبل حقيقيل

لذلك اطرحوا عنكم القكقذب وتقكقلقمقوا بقالصقدد كقل واحقد مقع  " 
قريبل ... ال تغرب الالمس علي غيظكم وال تعطوا ابليس مكانقا. ال 
يسرد السارد .... ال تخرج كلمل رايل من  فوا كم بل كل ما كقا  
صالحا للبنيا  حس  الحاجل كي يعطي نقعقمقة لقلقسقامقعقيقن .... ال 
تخزنوا روح هللا القدوس .... ليرفع من بينكقم كقل مقرار  وسقخق  
وغض  وصياح وتجديف مع كل خبث وكونوا لطفاء بعضكم نقحقو 

)اف بع  شفوقين متسامحين كما سامحكم هللا ايضا في المسقيقح 
 (.12-020 1( )اف 2001

 
ا  قدمت التوبل و عترفت امام هللا ووكيلل االب الكقا قن وسقمقعقت 
من فمل بالروح القدس الرب نقل عنك خطيتك كقن مقحقالقال وعقاا 
اليك الفرح الحقيققي.  سقعقي ال  تقكقو   قابقتقا فقي طقريقق القرب 
ووصايا  لكي ال يفرح بك الاليطا  مرة  خري. واسعي جقا قدا ا  
تكو  سب  فرح لالخرين ااعيا الكل للقاء الرب كما فعل فيلبس اذ 

( فصقار االخقيقر تقلقمقيقذا 1204)لو  " تعال وانظر "قال لنثنائيل 
للرب يسوع . في اعوتك لالخرين كن محبا لخالصهم تسهقل لقهقم 
طريق التقوي والعوا  الي هللا.  ال تدينهم وال تحكم عليهم حتي لو 

" ال   بن االنسا  ققد جقاء لقكقي يقطقلق  ظننت انهم من الهالكين 

(. واعلم 45049)لو  ويخلص ما قد  لك "
ا  السيد الرب يثبتك في الفرح طالقمقا انقت 
تعطي وتسب  الفرح لالخرين حينما تسقلقك 
" بققكققل تققوااققع ووااعققل وبققطققول  نققاة 
محتملين بعضكم بعضا في المحبل مجتهدين 
ا  تققحققفققظققوا وحققدانققيققة الققروح بققربققاط 

 (1-201) اف  السالم"
ايها االحبقاء لقنقحق  بقعقضقنقا بقعقضقا ال  "

المحبل  ي من هللا وكل من يحق  فقققد ولقد 
من هللا ويعرف هللا ومن ال يح  لقم يقعقرف 

"ولكن (   8-401يو 4)هللا ال  هللا محبل " 
قبل كل شئ لتكن محبتكم بعضكم لبع  شديد  ال  المحقبقل تسقتقر 

"البغضل تهيج خصومات والمحبل ( 801ب  4) كثر  من الخطايا"
 تستر كل الذنوب "

"  فرحوا في الرب كل حيقن و ققول ايضقا افقرحقوا (  42045ام ( 
( ليجعلك الرب فرحا في ذاتك وفي بيتك وفي كنيستك 101) في  " 

 واينما تكو .
 سنة الفرح بالرب .  2525لتكن سنة 

 
 القمص تاارس سمعا 

كا ن كنيسة القديسين العظيمين األنبا  نطونيوس واألنبا  
 جيلفورا -بوال 



 ش  6371 كيهك 92 اخبار االقـباط

 7  جريده شهريه تصدرها الكنيسه القبطيه االرثوذكسيه بسيدنى 

الكنيسة القبطية األرثوذكسية، كرسي 
 اإلسكندرية

 ايبارشية سيدني وتوابعها
 

لشعب االيبارشية  9292رسالة العام الجديد 
 لنيافة الحبر الجليل االنبا دانييل
 أسقف إيبارشية سيدني وتوابعها

 

كيف نشهد للسيد المسيح  فحي الحعحام الحجحديحد 

  وكل ايامنا ؟

بناانن  ننلننال ب باانن نن ننءنن  بنااننهننالاننرننرنن  باال ننلننالح االبننءننالح
نااشمالمس بنااخدامبناا ا لالتبناام  سالتبنشعبب
ايلالرشر بسردنيباامحل بالسردباامسرحب,بنعم بنب ك ب
باانمنسنرنحب باان يبيسنال نسالمبنمحل بنر م بمن 
بناانعن  ب بناان ن امن  باانمنمند بكن  بانل باان ك ب, اا ءالبنفالديءالبنمخنلنانءنال

 نااسلطال بنااسمادبنااعلالد ب.
 

باان يبب0202اندبا با ءئ مببمءالسل ببدحبااعالمباامديدب ,بمتض عالبااني
يسالباامسرحبا بيسءدنالببمعانتلبااسمالني ببا يبي ا بعالمالبمملؤابمن ب

ب باانعنالم بان ن ا :" كحيحف ثمالرباا نحبااقدسبا  بمءالب.بنعءاا باا سالان 
 نشهد للسيد المسي  في العام الجديد وكل ايامنا ؟".

 
بب91م تب  نابب0202سء بم بااق  باااا دبنااعش ي ب,بن  اباانعنالم

بنن نالين ب ببنداين  ااعالمبااعش ن بم بااق  باااا دبنااعش ي ب,بنبلبت ا 
ااخمسباالنلبم بااق  باااا دبنااعش ي ب,بايالمالبتال قبايالمالبنسءرءءالب
بين نتندكب باانحن نرنم بناالنسنال  تم كبنراحبسءرءءال,بناا م بيم بس يعنال.

 اااقتبال بااليالمبش ي  ب.
 

عالمالباامالضر ب,ب دثتبا داثبنا داثب,بنااحدثباانالفنتبب91فيبالب
بمن بب91الءظ ب ابمالبتع ضتباارلباا ءرس باالمبفيبالب عالمالباامالضر 

بشن نداحب اضط الداتبكالنتبسلببب ك با الب,بف ءالكبفيببداي ب  ابااق  
,باكببعدباربع بسءر بفقطبمن بب0222ماليابب9ااخدم بفيبسمالااطبفيب

با ن كب بداي بااق  باااا دبنااعش ي ب,بنظ  تباالضطن نالداتبمن  
ببسنرندكبب0292فيبعالمبب فيبنمعب مالدكبااعم انر بنكءرس بااقديسنرن 

ب,بب0299بش ببالالس ءدري بنفيبعالمب بمنالسنلنرن ن بن بننالرن  فيبمءشر 
بمن كن بب0290نفيبعالمب فيبق ي بطاهبم ك باامءرالبنق ي باا نالرنفنرن 

بمنااسبب0292سمالااطباامءرالبببب,بنفيبعالمب بدين  بمن كن  بدانمنال قن ين 

ب ب0292اامءرالبنق ي باالدرمال بم ك بدي بمااسبناااراقب,بنفيبعنالم
ب,ببب0292ش دائءالباالبطاللبفيبارلرالب,بنفيبعالمب باانلنطن سنرن  فيبكءرسن 

برنمنائنرن بب0292نفيبعالمب باالننلنال بندين  بناالسن نءندرين  فيبطنءنطنال
بانءنالب0292ن لاا ,ببنتاقفباالضط الدبا ت  بم بعالمب ,بناارامبيسمح

بفنيبمناضنالبب0202اا يبباليالمبفيبااعالمب ,بنن يدبا بنشنالركبسناينال
ببن نالب باانتنيبيسنمنح  المبيمببا بنمالرسلبفيب  ابااعالمبنك بايالمب رالتءنال

كنمنالبب:" كيف تكون حياتنا شاهدة للسيد الحمحسحيح  ؟"اا يباالالب,ب
 ش دبالبابالؤنالبش داحب  ابااق  ب.

ا باا ءرس بعلمتءالبا باامحل باا المل بهللاب يبانلبدرسبنش دببلبالسرندب
باننطناننرناسب اامسرحباا ءالب,بفلقدبقاللبااقديسبااعظرمبببببببببببببببباالنلال
بفنالننتبتنمنلن بكن ب ب, بهللابان  ايباا  لال بنكاكبباال ي ب,ب:"با بكال 
ب ب باان نالمنلن  شئب,ب تيبنا بكءتبمح نمالبم بك بشئب",ببناانمنحنلن 
تعءيبا بتءتا بمحل بهللاباا المل بعليبمحلتءالبالعالامبنالمسدب,بنتتمءنيب
محل باالنسال باا المل ب ب,با بي ا باالنسال بم النالبمعبهللابفيبمل اتلب,ب
ف ال بابالؤنالبااش داحبنم بمحلت مباا المل ب ب,بيسعا بالاط بااسمالنكب
بفنحنسنءنالب ب, االفض ب,بفءح باي الباال لالحبنطءءالباالرليب ابفيبااسمالح
قاللبمعلمءالببااسباا سالب.؟بفسر تءالبنح بفيبااسمالنيالتب".بف يب ن اب
بهللاب ااعالمبزيدنابمحلت مب ب,بننما الب,ببالااال بناااامبنق اح بكلنمن 
ناات ندببالالس ارباالا ر ب,بنالبتمع با دبمالبانبشرئالبمالببي ال بعن ب

 محل بهللابم مالبكال ب  ابااشخصبانب  ابااشئب.
 

بانلنسنرندب بان نيبنشن ند بيندا ب نالمنال بثنالننرنال ا باا ءرس بايضالبعلمتءالبدرسنال
بننعنلنمب بنا  بالبند ب, اامسرحب,بن اباا  دب,بن ابناردبامحل بهللاباا الملن 

ب بينالمنعن  بمنالااب92:بب9اي الباال لالحبا ب:"باا  ببالط بنقلضباا يحب" ,
باانتن كبمن ب يمءيباالنسال بم باا يحب؟با باا  دبفيبك بشئب ابايب
بكن ب بتن كنءنال اي بهللاب,بن ءالبقاللبمعلمءالببط سباا سالب:"ب البنح بقد

بمن بب01:بب91شئبنتلعءالكب"بااب ,بن ءالبي دبااسردباامسرحبقالئالب:"بك 
بمنتنيب ب" ت كبم باي باسميب,بيأ  بمئ بضعفبني ثبااحرال باالبندين 

.با باامسرحر ب يبديالن بزا د بنالبيمببا بت  مببهر باا ب,ب01:بب91
بتنتنمنسن ب ناالنسال باا ا دبالبيخالفبم باالضط الداتبابداب.بفرمببا 

 بمالب ابفاقبنالبنتعلقببالكبشئبفيب  ابااعالامبم مالبكال ب  ابااشئ.
 

ن ءالبنأتيببالادرسبااثالاثبا يبنش دبالسردباامسرحبفيببداي بااسء بااتيب
بن ناب ب, بناانعنشن ين  تمث ببداي بن الي بااخمسباالنلبم بااق  باااا د
ببنالان نءنالب باينمنالننءنال ااشمالع بناام أ ب,بفرمببعلرءالبا بالبنخم ببالعنال 
بفنيب نفالديءالبنمخلاءالباا يبيسالب,بننش دبالحقباالا يبناالننمنرنلني
ك بزمال ب رالتءالب,بنااشمالع بتتطلببااليمال باااخ كببالان يبيسنالب

 :نااتحليبب ضرل بااال بن ءالبقاللبااعالم بت اتلرال ب
 

" بقوة هذا الصحبحر    ا  
صحححبحححر الحححرو  وصحححبحححر 
الححجححسححد   نشححر اشححعححيححا  
النبي   ولم يكف عن الكالم 

بفححيححمححا لححلححر  " بشنن نندبب ,
باالبنطناللب باالبن ار ش نداحننال
ب,ب باننلنن يبيسننال باننرننلننرننال فني
بينخنالفنااب بانم نكالناابشمعنال 
ببننالاسننرننافبب بابننحننال ااننمننات
ب,ب باليمالن مبااقاكبنرلن  نم
بااسنننرنننافب بقنننطنننعنننت ننننعنننم
ببنحنلن نمب بنان نءن نم ب, رقالب نم
اا الم ب بنب  د مبفيب ن اب
ب,ب بنبشننمننالعننتنن ننم ااننعننالاننم
ارلحاابش داحبعظمالحبفنيب
بانلنسنرندب بشن ندنا باانعنالانم ك 

 اامسرحبفيب  ابااق  ب.
 

ب بعنالم باانمنديند ب0202أ لالئي،بأتض لباايباا يباإلالبأ بي ا بااعالم
بانلبعالمالًبملالركالً،ببب باانمنسنرنح ب ب ب ب ي ا باءالببفرلبااحرال باامديد بفيببببب

ببنأكنمنلن نال،ب0202ااممد،بارسبفقطبفيب ب نرنالتنءنال ب نالل ً بأيضنال ،بنا ن 
ب،ب باانقنديسنرن  بنكن  بمن ينم بش الع بسردتءالبنااد باإلالبااقديس باانعن راح
ببنالبنالب بتنااضن نسباانثنالنني، باالننلنال نبالااتبأيباآلبالحبأامعظمباالالبنال
بمنالرمن قنسب بن نلنرن ن  ببنالإلسن نءندرين  باانمن قسنرن  نبط ي كباا ن از 

نطلببم باا يباإلالببأ بيح ظباءالبنعلرءالباءالب رالتلباسءر باا سااي،بب
 عديد بنأزمء بسالمر بمديد .

 
بعنالمب اتمءيبا مبف دابف دابا بت اناابش ادابال يبيسالباامسرحبنكن 

 نانتمبب  بف حبنسالمبفيباا نحبااقدسب.
 دمتمبش اداب قرقر بال يبيسالبننعم باا يبتشملءالبيمرعالب.ب

 
  الدمباا يبيسالباامسرح 

 
 دانييلباألنباب+

 اسقف ايبارشية سيدني وتوابعها –بنعمة هللا 
 الكنيسة القبطية االرثوذكسية .
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 صفحات مع المصريين 
 وداد مينا الياس –:الصحفيه 

 

 رحـيل المـالئكــة 
 

ي  نن و نن.ي ي    يولننئنن  نن   يتننالننينن نن. أهنن ننل
ولم ابئيني   ي أرتويلهميعيدوًيسئيدوًي  ي  ي
ي   ي ي و نن   ي .نن نن  يحًنن نناً يتنند نندوً ً  عنناًننا

يلنكن ي يعنلن.يومان نمنا  ي  نو  ي  ً اعبي ليل يبقدريوالًكاني   
 ولشدو دي 

 ي
يلن نو ن  ي ً يسنبنبنا عاد ي كونيوالسبوعيولسابقيلطباع يولج  د 
 .يإخ ياريولموضوعيولذ يسأك بهي ولذ ي كونيبقدريإنفئنالن.ي
   مس.ي ي  .يهذويولئدديك تيأرك يعل.يولم اخيولد مق وط.ي

  .يًص ي  ي ًساا هي  ي تد  هي   يي  طبيقهي  !يي
 

يخنمنتيسناعناتي يًن ن.   ئالًيبدأتيولك اب ي يهي،ي عاد ي نأخنذ
يولنمنصنادري يولنبن نصيعنن يبنينن يوال ن   وًياًيلمد يوسبوعيعنلن.
 ول د يقي .ينش يك يًئلوً ي يهكذوي ئلمتيً ذيبدأتيعنمنلن.ي
بالص ا  ي أناي .يأ  يس  يدروسي يبالجاًئ ي  يهكذويعلمن ن.ي

 أسا ذ .يولكباري ي
 

ي أغنلنقنتي.نفن ناتي  لكني .يهذويولئددي   ي غي يك يشلي  ي  
ي نمناًناًي يبنئنيند ولموضوعيولذ يك تيأعديلهي   يمبدوءيًوضوع

 عنيولسياس ي  ي ول ار خي  ي   ي
 

 ولسببيإنهيلمتيك ياتيأنسان.ي .يدوخل.ي  ي تدتينفس.ي
ي تندتيننفنسن.ي ي  يولنو ناء ي نينه يعن  يمًنن ي ن. أ.ا حيولو اء
ي ن.ي ي   ً أا ضنيأنسانايشفا اًي  ينقياًي  يرو ياًي  ي وض اًي  يأًي ا
مًنيع تي يهيك ي لكيولمئان.يمشئ ي قطي   ي قي اًيأنيولندننيناي

 بخي  ي
 

ي ن.ي ي.ناد  ي  ص يهذويوالنسانيتذب  .يمعيشيًئهييأننفنئنا 
يوالنسناني ي نكنون يولن ن. ي ولضنغنوط ًخ لفيولمشاع ي والهووء
ي كن وًن نهي يننفنسنه يًنن يولنهنمنن ي نيند نن يلنمنووتنهن نهنا ًضط و

  سئاد هي  ي
 

 بدأياد ههيًئ.ي  ي   ي    ي
ي ي ي ن.يًصن  يولنئنمنلنين  يكنلنين ن. أناي .يوالربئيني خ تنتيًنن
ي  ي ً يعناطنفنينا يًنئنهنا يإر نبنط   ئ  تيأث اءيولدروس يب ًيل يلن.
يخنا نتي  ي ي.نو نهنا ي       ت ايبئديول خ جي  يه.ي  ا ير يق 
يولسننكننينن نن ي يًنن ننه يولننذ ي شنن يولنن ننوع يًننن ي، يولننئننصننبننينن  ننادر 
 ولهد ءي  ي تههايً  حي   تيبطيب هاي .يأ يًنئناًنالتي ي
 كانتي ايد يأبو هايًنيشقيقي ي أس   .يشخصي يوالبيأًناي
ي  ي ي شنقنينقنهنا يولن و نئن  والمي ه.يولصور يول اضج يل بينبن ن.
ي  نمي ي  يولسنمناء يلن. أاسستين وهيون.يكسبتيشقيقاًيأرسل نه
يتننمننيننئننا ي ي هنناتنن نننا يسنن ننووت، ي ًنن ت يولنن ننخنن ج يبننئنند ولنن  وج
مس  ولياي ي بدأنايًئاًيولدروس يه ايل ئم ي .ينفتيول خصن ي
ينن  ري ي  ي واند  يأسن   ً    قل ايًنينجاحيول.ينجاحي ن نيًئنا
ي يي يولنجنمنينلن  يلنلنشنووطنل ً أهلهاينها  يك يأسبوعيأ ينسا  يًئا
ي ن.ي ً يأ ضنا  رم  .يهللايوب .يوالكب يثمي الهيبإب  .ي  ي  نقندًن نا
 ضئ ايولئلم.ي أس ق   اي .يبيتيتمي يوش    اهي   ي سنارتي
يولنولندي ً يًنئنا ي نوم يكن  ب ايول يا ي .ير  ي ي ي سالمي ي ط  ق نا
للمدرس ي والب  يع دي ي اي أناي ه.ي .يعمل ايول اتحينش ن  ي
ي ن.ي يعن  ن نهنا ًئاًي .يك يشلي ي  ي م ت .يدو ماًيولف ا يولن ن.

 ولجاًئ يهاد  يً    ي  يً فهم يلل يا ي ول اسي ي
 

ي كنالنناي ي  يبنئنليولنهنمنوم  لكني  ي   ي    يبدأتيأالاظيعليهنا
ي،ي يأتنابنتيبنالن نفن. ك ابيًف وحيلالخ ي فهمهيبس ع ي،يلك ها
يثنمي  سأل هاي  ه بت ي أل  تيعليهاي طلبتيأنيأ  كهايلفن ن  
يرأ نهناي ً يًن ن ن ًنا يًضنطن وً  ئ   .يًايأر دي  ي   ك هاي.اً ناً

  ً  ظ يًايهويحتي ي
 

يولنئنمن ي يعنن  لك .يالاظتيوس م وريهموًهاي    وتي غيبنهنا
يأ.نبنحيشن نوبناًي ي ن.ي تنهنهنا مودتي ولهد ءيولذ يكاني شنن
 نظ  يا    ي ط يًنيعي يهاي  ي ك رتيولسؤو ي  فتيبشند ي

  توديأ يشلي  ي
 

يتنفنني ي نينهنا  ذوتي.باحيبئديأنيأًضيتيليل يلمي غنمنليلن.
يبنينني يخن  تنهنا يًنؤخن وً   رتيأً وًي  يك تي ديالاظتيعليهنا
يوننهناي ايني حخ ي ادهايلف  وتي أخذيوليوميبطولهي أخبن  ن ن.
  جو ي .يولم التيأ ي   ريأ. ابهاي ك تيأ.د هايبالنطنبنني
يأعن  يًناذوي يأن ي نقنط يكن نتيأر ند ي    منيًس  ي يأشكي يها

  شغلهاي    نهاي   ي
 

يلنلنمندرسن ي يولنولند  .يذلكيوليومي  ي .لتيوال الديك يلمكانهي،
يعندتي يبن   ولب تيع ديً   يتد هاي  ي لميأكم يولط  قيللئم 
يشنين ناًي ً يًن نو نئنا للم   ي   فتي .يركنيبئيديعنيًدخ يبي ن نا
يولنبنابي ي نأكسن.يعن ند يسنينار  يان ن.يشناهندتي .نو  ي ًاي   

ي نخنفنقي ي  نلنبن. يبسنينار ن.  خ تتيوليهايًباش  ي  ي  بئن نهنا
يأانند ي يأًننام يولنن نناكسنن. ي ننو ننف يثننم ي  يواللننم   نن نن ننفننليًننن
ولمس شفياتي  ي رك تي   باًي   بئ هايعنيبئديا .ي.دً  ن.ي
يلنئنالجي وللوا يولمك وب يعل.يولبابي .يولمووته ي هويًن كن 
ولس طاني دخلتيً صوروًيأ يشلي يسألتيًوظف يوالس قنبنا ي
يولنئنالجي ع هاي قالتيل.يإنهايً  ض يً ذيشهوري ً  ظم ي ن.

 ولكميا .ي .يولم ك ي   تيرعا  يًكهف ي ي
 

ي أسن عنتيولن.ي ي    دورتيوالرضيا .يكدتيأسقطيًنيطولن.
يًسن نسنلنمن ي يهناد ن  يد رهنا ي ن ن نظن  ولدوخ ي وتد هايتنالسن 
يأًناًنهناي ي  نفنت يأن يإلن. يبنبنطء كئهدهايدو ماي   ي قدًتيوليها
ي ن  نئنتيعنين نهناي ي    أاسنتيبن. ي نلنبن.  ا نيولدنيايكلهي .
يبن ن ني يولسناكن ن  ل  ون.ي  يلمي ف عي  يإنمايإس ق تيننظن  نهنا
يننفنتي عل.ي ته.ي  يثميبدأتيولدًوعي  سا يعل.يخد هاي  .
يولننمنن ضنن.ي يأًننام ً يأ ضننا يأنننا يدًننوعنن. ي نن ننسنناب ولننلنن ننظنن 
ي ن ن  نكي يان ن. يعنجن تيعنن ي   ً  ولمم ضاتي   يلميأ  يشين نا
ي نلنينالي يبندأتيأ نمناسنك ي    ي   ً شف .ي تلستيبجوورهايً طما
ي    ي ا .يخ تتيولكلماتيًني م.يًم  ت يبنالنخنو ي و لنم
    ي)يأا ايإ شارك اي .يك ياات ي .يولدنيايًنيأ  ي ومي  يليهي
ي ند ي ًايشارك  يشي .يدهيكماني!!(ي لمي  ديعنيولضغطيعل.

  ه.ي جففيدًوعهاي ي
 

ي لنكنني يًنئنهنا ثميتاءتيولمم ض ي س دعيهاي هممتيأنيأدخ 
 ولمم ض ير ضتي ي

ي  ي تلستي.اً اًيا .يخ تتيبئديعد يساعاتيً ئب يً هنقن 
يولنمن ن  ي يأد ن  يأن  ونص   اي ي  .يسيار .يتلس اي ر ضنت
يولن ن.ي يولنلن نظن  يًنن يكناًنلن   ب يأني  كلمي ي ر تيل.يولقصن 
يولنطنبنينبي يعنلن. ي ن ددهنا يألن. الاظتي يهايبئليوالع وضي 
ي ن.ي يولنبندء والخصا .يولذ يأكدي توديولم ضيولخبيصي   يول.
ي نجن نبن ن.ي يرأتيأن يأننهنا ي   ولئالجي  ي  التيل.ي سطيولدًوع
يًنمنكن ن ي ي ن ن   يأطنو  ولئذوبي .ي  تيًبك ي أني بئدن.يع نه

 ا .يالي فسديايا .يبالقلقي 
 

يإعن نبن تيهند ي لنيأطي يول فا.ي ي  ي لك  .يً ذي لكيولل ظ 
ايا .يهويأنقاذهاي إسئادهاي  و ي يك يروا يلهاي  ي  لتيلهاي
يإبن نسناًن نهناي ون.يعل.يوس ئدوديلل  ام يعنيك يًاينملكيل ئنود

 ولصا ي ي ي
 

  لكني   ي  يً تيوال امي
  ن نيالينملكيسو يإرود يهللاي   ي

يكنأننهناي ي أسنفي، ونس بتيولش  ك يولغالي يول  يق ي .يهند ء
يانبن.ي ا    يمنهايأمعج  .يبهذهيو المي يلنيأاك.يلكيمنئن.
ي ي ي نلنبن. يبندوخن   ايا .ي  ي رغميأنيك يكلم ي خ جيًخ و  

  كهي وًيًايأعا بهايل ايلهاي   ك.يًنيولطفليني ي
 

 ً تيوم امي يي      ي
ي ن.ي  أا ضنيولجدي ولجد يوالافادي لكنيبئدي    يإس أذن همنا
يعن نهنمناي عود همايللم   يل .ياليأطيقيسكونيولنبنينتي ولنبنئند

 عل.يأني كونايًئهمي .ينها  يوالسبوعي ي
 

ي رضنينتيبنمنصنين  ي  نكن  نتي ً تيوال امي   ي .ير  ين نين 
ي نومي ي ذوت ي     يبنارد  ايا .يللصغي  ني  م يوال اميثقيل ي   
 أناي .يبيتي.ه  يأروديأني كلم .ي .يًوضوع يأخذيتاننبناًي

لستي .ياات يل ئ  يون.يً ذيولينوميي- بدأي  دث .ي    ي ا ي:
ولذ يدخلتيبي .ي أنايأع ب  يأب ايثالهاي ي  دي ك تي م تن ن.ي
ي ن ن  جيخنا.ن ي يأن يبند يال طو الًي .يظ   كي أن هي ايول.يونه
 ون اي .يحخ يولئم ي الين  دي   يافيد  اي  تيأ يظن   ي ي
يخنلنقنهناي ي ن. يننهنق يم تن  لذلكي  رنايًساعد كيعل.يأخن نينار
يًنفناتنأ ي يوالًن  يكنان ي     يلنالطنفنا   رام هاي  كونيأميثابن نه
يأخن  ي يأ صنور يال ل.ي   لكنيبئديول احي دًوعي و نقنتي أننا

    يًكانيول وال يولغالي ي ي
 

  ئ  تيعليهاي   ي ئم يًدرس ي  ي جا متيولهالثينيً وسطن ي
ي  ي ولجما ي أنيكانيك يأه ماً.يهويرعا  هايم الد ،يً د   
ي طنلنبنتي نغنينين ي ي  خادً يلهايد رهاي .يول شاطاتيولك سين  
ي   ي يلنهنا يتند ند  ي سنينار  ي! ياناضن  ي    ًف  شاتيولبيتيكله
يإنن.ي ااض ي!ي  .يك يً  ي طلبيشليتد دي  ددي   يالي  سن.
 و قتيعليكي ونتيأرً ي ًئكيأ الدي  ي  غال.ي   ي  غال.ي .ي
يبندعنو ي ًطالبهاي إذوي أخ تيأ يوع ذرتي ذهبيلبيتي ولندهنا
اات هايلل وا يًنيع اءيوالطفا    ي .د ي .يأنيولهدو ايول ن.ي
يم نهنمن ن ن.ي يولن وانلن  يلشن  نكن ن. اصلتيعليهايلويوعطنين نهنا
يخنمنتي يبنينتي ولندهنا ي ن. بالج وني ي  .يخال يس  يغضبنت

 ً وت ي
 

ي إرتناعنهنا ييييي يلنمن وضنا نهنا يولنذهناب ير ضنت يولنمن     .يهذه
  أسا ينفس.ي؟ي

يبنالن  وج؟يي ه يأخطأتيايني بلتيإ   وحي.ه  ي تديأ الد 
يبنئندي يوانفناده يسنين انم يًنن أميأخطأيهويايتي صوريأنيه ا 

 وب  هي؟؟ي

 
يًنووتنهن ن.ي لصاابيهذهيولمشكل ي  يولذ يألق.يبك يحالًهي ن.
يولنذ ي يولنئنظنينم أ و ي   يأنتيلمي خطلي  ي لمي خنطنلي.نهن  
ي  ي  فيلي لبهيابايلكي للبش يرغمي جيئ هي .يإب  هيولنوانيند 
يأخنطناتيولنظن   ي ي إننمنا ي    يولنبنشن   سلوكهيًئكينادريبين
والليم يول .يإً    كيبهذهيول ج ب يولم  ي ي ن نيالينملكيًنني
يولن ن.ي يولن نينا  يإخن نينار أً ينفس ايشي اًي الين ني ادر نيعنلن.
ي ي ن م اهاي يه ا يدو ماًيولقدري  سميلك يً اينصيبهي .يولن نينا 
ي نينهي ينن نو نن يأًن  يعنلن. يننقندم يانينن  تميئ اي  يباليإس هن ناء

 وس م ور  يول جاحي ولسئاد ي ول ضاي ي
 

ي نلنومي ي نال ي  يولن نينا  ي ن. ينصنينبنه  دو ماًيولقدري  سميلك يً ا
يوالبي  و نئنين نهي يهنذو يبشنخنصنين  نفسكي ي  ديأعجبتيكهنين وً
ي نغنينين ي يًنن ي نضنر يبنوو نئنين    ج دهيًنيوالناني ي  نئناًنلنه

 ولظ   ي ي
 

يظن   يانينا نكي ي ن نكنينفيًنن ولمشكل يأنيم ت كيولجد د يلم
يأني يولن انمن  يلنينتيًنن ي  يًنبناشن    إسمحيل.يأنيأخاطنبنهنا
يلنبنين نكي ن اسبيونسانيعل.يأً ياليايل يلهي يهي أنتيبهجن  
  اسب.يول  جيعل.ي دريلمي خ اره،ي   س.يونهيأبيلنطنفنلنينني
يلنقندي ي   يولسناذتن  الي س طينيول  كمي .يًشاع هميولطنفنولنين 
ي  ن ضنتي ي   يلنلنطنفنلنينن  بلتيً ذيولبدو  يأني كون.يأًايثاننين 
يوطناري يو نجناد ش  طكيولم شدد يعليهي  ب يهويبهايلنمن نا لن 
يعنونناي يلنه ي  نكنونن. يوالًنانن  ي نؤد  يأن لألس  ي ًني وتنبنك

 ل ساعد هيأني سئد ي ي
 

يأني يأسنهن  يكنان ونهيرت يأًيني  بغ.يأني   ..يعليهيإذيًنا
ي لنكن نهي     يولطفليني .يرعا  يولجدي   طلقي .يايا هيا وً 
يولن وانلن ي يولن  تن  يًنن تادي ً   ميالي ئ  يولئبصي  ار خه
يوالخنال يعنمنلن ي  ؤكديواساسهيبالمسؤلي ي يهذويول وعي ب لنك
ي ن ن ناتنكي يمننه نادر يهذهيوال امي هويأا صيعليكيًنيغين ه
يهنذوي ي نجنئنلن.يًنن ي نال ً  ينيً  يل فسهي ً  يمت يطفليهي 

 والا ياجي  . يلإلب  وميول فس.ي ولئاطف.ي ي
 

ي إان نمنلنونناي أنيول يا يأخذي عطاءي   ي إذويأسانايلغي نايولينوم
إلسبابيالينقدرهاي،ي قدي ق  يً ايول يا يًنيايصيالينئلمي الي
يأ ي يبصن ن  ي نغن ن  يأال ندر ي ي ول يا يكفيل يبأني ئلميوالنسان
يوالنسناني ًا يأ يشبابيأ يتما ي   ي اليشلي خففيًني اش 

 سو يد ءيول  وبطيوالنساني ي ي
 

 ولئقالءي قولونيدو ماًي  يإذويلمي مكنيًاي   دي  ي أرديًا نكنوني
 ك شفيتمالهي   ي  أكد يونكي كسبينيخي وًي  قد  وًيب عا  كي

 لهذ نيولطفلينيولم   ًينيًنيا انيوالمي ي
 

يخنوضن.ي ي    يسنلنوكنيناتيوالطنفنا  أنتيًدرس ي  فهمينيتيدوً
يبنأًنانن ي يبند ر  ي  نوًن. يولنمنمن نام يولن  ج يهنذو يًنن ول ج ب 
يبنقنلنبيم تنكي يولنفنوم ي ن.  أ.ب  ي ليالًي  ي سو ي  ج نينن

  طفليهي ي  قد  ي أا  وميك يًنياولكي ييي
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 بقلم وريشة : جون كرياقوس

   
عندما كسر آدم وحواء وصية هللا، التي قاا  لااافاا :ايااااي   ا    اا 
حواء( من  سلك  سحق ر س الحية..وحيث جاء الوق  إلتفام النبوة 

"هوذا العذراء تحبل وتلدلد ابلنلا  الشايرة  بوة النبي  شعياء القائلي 
..وتحققت النبوة الذي تفسيرهي هللا معنا  ويدعون اسمه عمانوئيل"

عندما أرسل هللا المالك جبرائيل إلى ملديلنلي الج اللالدليلل اسلملهلا 
 ناصرة  إلى عذراء مخطوبي لرجل من بيت داود أسلمله يلوسل .

هناك كا   مر م تسكن مع  وسف البار بعد خطوبتاا. :دخال للاياااا 
وقال لها: "سلال  للك الفالك حامال معه البشارة الففرحة والفر دة 

أيتها المنعم عديها! الرب معك. مباركي أنت اج النلسلاء". وثليل  
كانت مريم ممتدئي نعمي من أجل تقواها وطهارتها وصدق عبادتها 

:قد تطلع اآلب لقد رأى المالك اج مريم ما لم تره هج اج نفسها "
من السفاء :لم  جد من  شباك..:أتى وتجسد منك"..:لفا ر تاه مار ام 
:لاذا  ضطرب  من كالمه، و:كرت ما عسى  ن تكون هذه التحية ! 
:قا  لاا الفالكي  ال تخا:ي  ا مر م، أل ك قد وجدت  عفة عاناد هللا. 
وها     ستحبلين وتلد ن ابنا وتسفينه  سوع(. هذا  كاون عامايافاا، 
وابن العلي  دعى، و عطيه الرب اإلله كارساي داود مالاك الافالاوك 
وسلطا ة  كون للى األبد وال  كون لافالاكاه  اااا اة ..وهاناا تسااءلا  

 :قد كا   حياتاا :ي كي  يكون هذا وأنا لست أعرف رجل؟ مر مي 
بي   وسف البار تحيا حياة النقاء والبتولية. مفتكرة كيف  كاون هاذا 

ولهذا أجابها المالك وقال لها: وقد  ذرت  فسي للبتولية والصالة؟( 
"الروح القدس يحل عديك  وقلوة اللعلدلج تل لدلدلك  الدلذللك أي لا 
القدوس المولود منك يدعى ابن هللا". بلل وملدكلدا للهلا: "هلوذا 
أليصابات نسيبتك هج أي ا ثبدى بابن اج شيخوختها  وهلذا هلو 
الشهر السادس لتدك المدعوة عاقرا  ألنه ليس شجء غير ململكلن 

(..وأضاف لها المالك بأن اللروح اللقلدس 75:  6لدى هللا" )لوقا 
سيحل عديها لكج يقدسها  وقوة اللعلدلج كلج تل لدلدلهلا  إنلهلا سلر 
األسرار.إذ ليس أمر يعسر عند قلوة هللا. الفلرثلت ملريلم وقلبلدلت 
البشارة . وثينما استسدمت طائعي لنعمي هللا انسكبت النعمي عديها 
بغزارة ثتى مألتها اصارت ممتدئي نعمي الرب. وبذلك تكون الفتاة 
المختارة من بين نساء العالم التج تنبأ عنها األنبياء    وملن ثلملي 

كدلملات القل   3قالت مريم:"هوذا أنا أمي الرب. ليكن لج كقولك")
لهم اقوى األثر اى تغير تاريخ كل البشريي(. وثليلذاك م لى ملن 

( وهكذا ولد 73 – 91: 6عندها المالك. )يقرأ ذلك اج إنايل لوقا 
الراعى الصالح اج وس  األغنا  ألنله هلو ثلملل هللا  وكلملا قلال 

: 6يوثنا المعمدان "هوذا ثمل هللا الذي يراع خطيي العلاللم" )يلو
(.اهل من الطبيعى أن الخروف الذي سيحملل خلطليلي اللعلاللم  92

يلوللد الج وسل  األغلنلا  أو   والذي سيذبح من أجل خالصلنلاأ أن
الخراان..؟ولكن ذلك أي ا هو درسا ع يملا الى اللتلواضلع وذللك 
كالعذراء والدة المخدص وأي ا لكى يقتل بذرة الكبرياء الدعيني اى 
كل إنسان..ويسرد لنا التاريخ أن الملدلكلي اليلكلتلوريلا اارت يلوملا 
أرمدي اقيرة وجدسي معها عدى كرسى قديم اأمتع لت وصليلفلتلهلا 
وقالت لها" هل ياوا يا سيدتى هذا لمدكلي إنلالدلتلرا اللعل ليلملي؟! 
اقالت المدكي:"إن هذا يا أبنتى ال شئ أما  ذلك الذى أخدى نلفلسله 
صائرا اى شبه الناس وإذ وجد اى الهيئي كإنسان ووضلع نلفلسله 

 وأطاع ثتى الموت موت الصديب! 
                                                                                                                                                       

  المالك المبشر جبرائيل )غبريال( لدعذراء:
اهوالمالك المبشر ألنه اختص بإبالغ أخبار سلارة إللى أشلخلا  

وصاف رئايال الافاالئاكاة وقاد كثيرين اج العهدين القديم والاديد.
جبرائيل  او غبر ا  ( :ى كتب الكنيسة واالباء با ه  مالك الساالم(
و  مالك البشارة الففرحة( و  مالك الوشائج العائالاياة الارقاياقاة( و

 مالك الصبوة البار ا اة والشابااب الاطااهار( و  ماالك الاعاذراو اة 
والبتولي  رجل هللا( او  قوة هللا( او   جبروت هللا( او ان هللا اظاار 
ذاته قادرا وقو ا وبعبارة اخرى ان جبرائيل هو   رجال هللا( الاذى 
تمار :يه قوة هللا وقدرته(  ولقد قا  الفالك جبرائيل عن  فاساه :اى 

وهلو حد ثه الى زكر ا رئيل الكانة والد النباى  اوحاناا الافاعافادان 
 يص  شرف مهنته وكرامه وظيفته) انا جبرائيل الواق  اما  هللا(

وقد جاء :ى الفد ح لهيالسالم لغبر اا  رئايال الافاالئاكاة  11ي 1لو 
خد م الرب القوى الصباؤوت.. السالم لاغابار اا  رئايال الافاالئاكاة 
الفصباح الفنير قدام سيده.. السالم لغبر ا  رئيل الفالئكة الفاباشار 
الفختار بجفيع الخيرات..  و صوره الفنا ون :اى الاكاناساياة  عاادة 
 حفل ز بقة كرمز له كفا  صورو ه  حفل صولجا ا ومعه درج اى 
لفيفة من الرق او ورق البردى مكتوبة علياا هذه العبارة السالم لاك 

( كشعار لاه..كافاا وتصافاه 1:ي1 ا مر م ا تاا الففتل ة  عفة(  لوقا 
مصادر ا الكنسية با ه الفالك الاروحاا اى،والاخاادم الافالاتاااب  اارا 
الواقف امام الرب القادر على كل شئ  سا  :ى جانال الاباشار كال 
حين كفا و عتبر شفيعا خاصا للعذارى والفتبتليان ولالاراغابايان :اى 
تكر ل ذواتام هلل وحاميا لالمومة والطفولةومعيناا لالابااحاثايان عان 
الحق والعاامالايان مان اجال الاحاق وماغاياثاا لالاوعااظ والافاعالافايان 
،للخطباء،والشعراء ولكل خدام الحق والفن ولسفراء الادو  ولاقاادة 
الشعوب :ى البرلفا ات والحكومات وسائار الاناشااااات اال ساا اياة 
واالجتفاعية..وقد تلقى زكار اا الاكااهان بشاارة الافاالك جابارائايال 
متشككاً ومتسائالًي كيف  علم هذا و  ا شيا  وامار تاي ماتاقادماة :اي 
  اماا؟  ما العذراء مر م :قد تلاقا  بشاارة الافاالك مااماناة وا اقاة، 

وشلتلان كيف  كون هذا و  ا لس   عرف رجالً!؟ ” و  ضاً متسائلةي 
كي  يلكلون ” وسدال العذراء “  كي  أعدم هذا؟” بين سدال اكريا 

وقد كان ساا  زكر ا  حفل :ي معناه الشك الذي  طلب عالماة هذا؟
ليصدّق و امن و ما ساا  العذراء للفالك  نّم عن اإل فان الذي  ثق 
و صدّق مامنة، باحثاً عن الطر ق لالاوصاو  للاى الااادف،.. و:اي 

هلوذا ” ذات الوق  تقبل :ي تواضع وخضوع وتسليم كامل وبقولاا 
 أنا أمي الرب ليكن لج كقولك.."     

أنه الميالد العايب 
 الفلريلد واللوثليلد:
اقد كلان اللعلاليلب 
اللللى الللللبللللشللللارة 
المايدة وايلملا قلد 
تللنللبللأ بلله أشللعلليللاء 
بقوله " يلوللد للنلا 
وللد ونلعللطلى أبلنللا 
تللكللون الللرئللاسللي 
عدى كتفه  ويدعى 
أسلللمللله علللاللليلللبلللا 
مشيرا إلهلا قلديلرا 
أبللا أبللديللا رئلليللس 

..:اافاايااالد السللال "
الفسيح من العذراء 
هو حقياقاة واقاعاياة 
وماانااطااقاايااة..وذلااك 
أل نا كفاا  اعالام  ن 
الاافااساايااح هااو هللا 
ظااااار :ااى الااجااسااد 
ومادام الفسيح هاو 
هللا :أ ه منطاقاياا ال 
 اافااكاان  ن  ااولااد 
كسائار الاباشار.ألن 
الفسيح هو معجازة 
:ااى ذاتااه."و اادعااى 
 سفه عاجاياباا" بال 
والعجيب :ى حياته 
 كون   ضااعاجاياباا 

..كملا أن :ى ميالده
الملسليلح كلان الى 
ثلللليللللاتلللله اللللوق 
الطبيغي اكلان البلد 
أن يلوللد بلطلريلقلي 
خلللللللللللللللارقلللللللللللللللي 
لدطلبليلعلي...وكليل  
لدمسيح اإلله اللذى 
لم يعرف خطيي أن 
يلللوللللد ملللن ارع 
بشر.اى ثين نلالد 

ولاكان  داود النبى يقول:" باألثم صورت وبالخطيي ولدتنى أمى!"
الفسيح :لم  فسه شيطان عند والدته بل بحلو  الروح القادس عالاى 
القدسية مر م..و مرا بأ ه الفيالد العجيب :لاذا  علن  السفااء لاااذا 

:" ها أنا أبشركم بفرح ع يم النه وللد للكلم الحدث السعيد والفر د 
:االاذ ان بوشاروا  اليو  اى مديني داود مخدص هو المسليلح اللرب"

بفيالد السيد الفسيح، و مروا هذه الفانااظار السافااو اة الاعامايافاة، 
أ هم الرعاة الذين يرعون وسفعوا البشارة الففرحة بفيالد الفخلص

الغنم  ألن هدالء هم الفقراء البسطاء بل ومتيق ين ولكى يسمعلوا 
أي ا لحن األنشودة الخالدة:" الماد هلل اى األعالى وعدى األرض 
السال  وبالناس المسرة" بل وناد أي ا اى الميالد أجتمع اللغلنلى 
والفقير رعاة األعنا  الفقراء جنبا إللى جلنلب اللملالوس اللملدلوك 

وكأن بفيالد الفسيح ال:رق وال تفرقة بين الاباشار وباذلاك الع ماء..
كأ ه  و  من تحطم األقطاع من  جال جاعال كال شائ بايان الانااس 
مشتركا..و:ى  قوا  الحكفاء األقدمين عن الفخلص العامايام  ساوع 
الفسيح :الشاعر ":رجيل" :ى   شودتهيسترى اإل سا ية جيال جد ادا 
بوالدة افل  نز  من السفاء منتسبا للى اآللاة..او :ى قو  الاقاد ال 
ا ر ناوسيلقد صار هللا الى ما  حن عليه حتى  صير اا الاى ماا هاو 

وأما القديس أوغسطليلنلوس قلال للقلد صلار اإللله انسلانلا عليه"..
خالق الزمان .وقا    ضا :ى موضع آخر ليراعنا نحن الى مقا  هللا.

يولد اى امن معين هذا الذى بدون أمره اإللهى ال يارى أى يلو  
اى ماراه أختار لنفسه يوما لتاسده  صانع اإلنسان صار إنسلانلا 
ورضع من ثدى أمه خبز الحياة يمكن أن يلالوع  كلملا يلملكلن أن 

 يعطش من هو الينبوع..
                                                                 

  بميالده صار معنا رغم كل األشرار:

:نبوة النبي  شعيا القائلةي "هوذا العذراء تحبل وتالاد اباناا، و ادعاون 

الذي تفسيره: هللا ملعلنلا. للهلذا الهلو اللذى داالع  اسفه عفا وئيل"

ويدااغ عن الكنيسي وعن رعيته ألنه دائما هلو اللراعلى الصلاللح 

ولهذا أكثر من عشلرلرون قلرنلا للم  تسلتلطلع أن تلحلطلم صلخلرة 

بل هم تحطلملوا ملنلذ ملحلاوالت دقلدلديلانلوس اللطلاغلى   المسيحيي

من جبابرة الطغاياان والاذ ان ظالاوا  سافاكاون دم  ونيرون وغيرهم

األبر اء بل واضطادوا الفسياحاياة لساناوات ااو الاة ولاكان ظالا  

الفسيحية صامدة وقو ة :كان الاجاوم حاتاى مان آراء :االاسافاة  و 

ملحد ن و جد الفليسوف األلفنى  يتاشاه ماا قاالاه"عاار عالاى رجال 

القرن العشر ن  ن  لفظ بكلفات الرحفة والفحبة ألن الارجال الاذى 

 ادى باا كان جبا ا ذليال...ولقد قصد  يتشه بذلاك الارجال " ساوع" 

وبعد مضى تقر با  صف قرن علاى كاالماه هاذا وساباب تاعاالايافاة 

الفضلة ولذ هو  شرب :اى الاناااا اة مان ضااللاه حاياث ماات :اى 

ألن أى م ل ال يدرك أن اللرب الج رثلملتله مستشفى الفجاذ ب.. 

يسعى لتخديص ما قد هدك وأي ا إنما يغفر لمن أساء اليه. الاللذي 

وكام  …!! هدك هو خاطئ أساء إلى هللا. والرب جاء يطدب خالصه

مال ين واآلف مال ين عاملام الرب هكذا، باكال صابار وكال ااو  

( :ي2  اة، حتى تابوا وخلصوا. وبلطفه  قاتاادهام للاى الاتاوباة   رو

وكاافااا كااثااياارون سااعااى الاارب للاايااااام دون  ن  اافااكااروا :ااي 

خالصام.وضرب مثااًل لذلكي الخروف الضا ، والادرهام الافافاقاود 

(. ومثا  ذلك   ضا الذ ن  قف هللا على باباام و اقارع، لاكاي 11 لو

(. وكذلك األمم الذ ان ماا كاا اوا  ساعاون للاى 2ي:: فتحوا له  رؤ 

الخالص، ولكن السيد الفسيح جاء لكي  خلصام  و فتح لاام  باواب 

اإل فان. و قو  لعبده باولالي "لذهاب :اس اى ساأرسالاك باعايادًا للاى 

( لفا ذكر القد ل بولل هذه العبارة التي قالاا لاه ::ي1:األمم"   ع

الرب صرخ الياود عليه قائلايان ل اهي "ال  اجاوز  ن  اعايا "   ع 

ولكن هدايي األمم كانت قصد المسيح اللذي جلاء يلطلدلب (. ::ي::

ويخدص ما قلد هلدلك جلاء اللرب يلغليلر اللنلفلوس اللخلاطلئلي إللى 

. والاخاااا اون جااء أا ل.وغير المدمنين جاء يملنلحلهلم اإليلملان

 فنحام التوبة. والذ ن ال  ر دون الخير جاء  فنحام اإلرادة. والذ ن 

ر:ضوه جاء  صالحام و صلحام. وهكذا كان  جاو   صاناع خاياًرا 

( حااتااى الاافااتااساالااج عاالاايااااام لباالااياال جاااء لاايااعااتااقااااام :1ي21  ع

وتأمدوا معى قول  شخص غير مسيحى أسلمله"نلاريلان و شفيام...

"   ا شاند اركار" هندى ورئيس محكمي أستئناف بمباى إذ صرح:

هندوسى لكنى  ؤمن  ن الفسيح هو الفثل األعلى لالااانادوس"..كافاا 

قا  هو  فسه :ى خطاب لهي "اسفحوا لى  ن  خاباركام  اا ماواااناى 

األعزاء  ن  عمم معجزة :ى القرن العشر ن هى معجزة تف  ماناذ 

عشر ن قر ا وهى معجزة شخصية الفسيح وا جيالاه".. ماا صالاياب 

الفسيح :او جقيقة تار خية وقد تبرهن ذلك بأدلة كثيرة مناا ماا هاو 

عقلى، ومناا ما هو تار خى، ومناا ما هاو  خاتاباارى.. :اأن  ساوع 

وعدى ثين  قد مر شلاب الفخلص هو هو  مسا واليوم والى األبد... 

صينى بمبشر مسيحى عدى تمثال لبوذا اإلله الوثنى وهلو يلبلتلسلم 

اقال الشاب الصينى أن ر الى ابتسامه إللهنا اللعل ليلم أملا إللهلكلم  

أيها المسيحين اكان دائما يبكى وأخيرا صدب عدى خشلبلي.. القلال 

المبشر عندما تحي  بك أثزان العالم وتحس  أنك وثيد اى معركي 

الحياة ويخونك أصدقاؤك ويتنكر لك أقرباؤك تشلعلر علدلى اللفلور 

بأنك اى ثاجي الى إله يرثى ل عفاتك ولن تاد سوي يسوع معينا 

لك اى هذه الحياة ألنه ايما هو قلد تلأللم ملالربلا يلقلدر أن يلعليلن 

الماربين...أما أبتسامي إلهك بوذا اهى إبتسامي ساخرة ال تقدر أن 

                                                                                                                تابر قدبك الكسير..!! وأخيرا كل عا  والاميع بخير وسال  
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 ( ... 43ثقـافــة غـــذائيـــة )
 (51طـــرق حفظ األغذيـة )

 
 (  3حــفـظ األغـــذيـة بالـتـعليب ) 

 أ.د / مـنـيــر حـنـا اسـكـنــدر       
 

عـزيـزى الـقـارئ ... عـزيـزتـى الـقـارئـة ... لـقــد تـحــدثـنـا فىى 
خـطىـىتاا الىحىـىفىظ بـىالـىتىـىعىـىلىـىيىب بـعــض العــدد السـابـق عن 

( انتىخىاا او اخىتىيىار 5للـخضرواا والفاكهـة حيث تكلمنا عن )
( االستالم فى المىصىنىل عىلىى 4( الحصاد )2االصناف المالئمة )
( الفرز والتدريج )6( التجهيز )1( الغسيل )3رصيف االستالم )

واالن دعـنــا نـســتكمل الحديث عىن ( الســلق 8( التقشير ثم )7
 باقى خـطــتاا التـعـلـيب.

 
 :ــ Cooling الـتــبـريـد (  9)

البـد من تبريد المحصول بعد سـلقـه  تتهيه هرهة حراهت  هرارته   
فه  ــهـهوا  اليـقـاف تـاثـير عملية الطهى السابىقىة )اى السىلىق( 

بهالهمهاء . ويجرى التبريد عادة الـغــذاء تبالتال  عل  ـابلرت تعلرب  
وقـىد الذى يستعمل لنقل المحصول ال  خطوة تصهنهرهعهرهت اخهرى 

الماء بشكل رشاش بعد تضع المحصول ف  اسطهوااها  يستعمـل 
 .برمرلرت تدتر  ول محورها

 
  :ــ  Fillingالـتـعــبـئـة  (01)

بغـة الـنظـر عن االعتهبهارا  االـهتهصهاحيهت مهن  هره  الهكهمهرهت 
المعبـاة ف  الـعـلـب فـااـ  يـجـب الـســرطرة عهله  ههذل الهيهطهـهوة 

ف  ك اءة بهقهرهت خهطهوا  وذلك لتاثيرها المباشــر بصــورة تامـت 
. والتعبئـىة الـىجىـىيىـىدة التعلرب كالـتـســيرن االبـتـدائـ  تالتـعـقـرم 

للمحصول التـعـنـ  فقط تضع الـوزن الـمـحـهـهدح فه  الهعهـهلهـهبهـهت 
اـســبت الـجــزء الـصـلب الـ  الـســائـل فـ  كـل عـلـبت ف  وانـمـا 

ااـهحهـهصهـهـهار ومـىنىـىل  ال كون المحصول غـرهـهر مهتهـهجهـهااـه  
 Headوتـرك فـراغ راســى مـالئـىم الـهــواء برن ـطـع الـغــذاء 

space   يـســمح بـامـتهزا  ااـهـهزاء الهغهـهـهذاء اـهرهـهـهدا عـهنهـهدمها
امـىا وتـجــري التـعـىبىـىئىـىة . هذا يقــتـرن الـتـعـقـرم بتحريك العلب

تفه  بهعهة اال هرهان تهجهرى يـدويـا او ميـكـانيكيا ) اتـتماتيكيا(
 Hand pack fillerنصف اتتماتيكيا والىتىى تسىمىى بطريقت 

الاـهـا تـســههـهل طريقت التعبئت االتوماتركرت عل  الردتيت وتفـضــل 
السرطرة عل  الوزن المطلوب تعـلـ  اـظـافـهت الـهمهـهحهـهصهـهـهول 

 .الـمـعـبـا 
  

 اضـافـة الـمـحــلـتل الـمـلـحـى او الـســكـرى  )55(
 Brining and Syruping   ــ : 

هـىـىت اضىـىافـىة الـشــائـع فـ  تـعـلـرـب الـ ـواكـ  تالـيـضــرتا  
لىلىـىيىانىيىـىة . ومـحـلـىتل مـىلىـىحىـىـىى لـالولـى مـحـلــتل ســكـرى 

 فى تحقيق مايلى :ــ تتـ ــرـد هـذل الـيـطـوة 
 الـمنتـج  Flavourتـحـســرن اـكـهـت   (0)
 و مـلء الـ ــراغـا  برن الـقـطـع الـصـلـبـت   (2)
الـمـســاعـدة عـلـ  ااـتـقـال الـحـهـهرارة خـهعل عـهمهـهلهـهرهـهـهت (  4) 

 .  الـتـعـقـرــم
الـمـســتـعـمـل مىا بىيىن   الـمـحـلـتل الـمـلـحـىويتـراوح تـركــيـز 

% تفه  بهعهة اال هرهان يضها   3ــ  2% تلـلــزيـتـون  2ــ  0
الـمـحـلىـىتل . امـا تـركـيـز الر  ســكـر كمـا فـ   ـالـت الـبـازلـرـاء 

فـهـىـىت الـ ـاكـهـت  Gradeفريتلف بـاخـتـع  حراـت  الـســكـرى 
 جـىيىـىـىدةعهنهـهدمها تهكهـهون حراهت اهوحتههها ات اهوعهرهتههها   عـالـىى

. فـفىـىـىى دون ذلك عـنـدمـا تكــون حراـت اـوحتـهـا  ومـنـخـفضـة
% للــدراـت  55يضـا  ســكـر تـركـرـزل حـالـة الـخــتخ مـيــال 

 25و  Choice% للــدراـت الـجــرـدة  01و  Fancyالـمـمـتـازة 
%  01و   Standard% للـدراــت الـقـرـاســهرهـهت ات الـهعهـهاحيـهت 

صــ ـهر )اى مـهاء فهقهـهط ( و   Secondaryللـدراــت الـثـااـويـت 
تيهتهعهاحل ههذا الهمهحهلهول مهع  Pie gradeلـلــدراـت الـ ـطــرـر 

 .المحلول السكرى حاخل اسرج الثمار بعد تعلربها تتيزينها 
 مـىلىـىل الـىطىـىعىـىام  درجىة نىقىاوةن ال تهقهل اهذا ويجب مىراعىاة 
شىـىـىتائـىب مىن تيـؤحى ا ــتواؤل عل  %    99الـمـسـتيـد  عـن 

تـكـون بـقـع و تـغــرـر لـواـ  و الـ  تـرســب الـمـحـلـول  الـحــديد
وجىتد امىىالح سهـهـهوحاء هـه  تـهااـهرههـهنهـها  الـهحهـهـهديـههد كهمهـها ان 

كـشــهوائـهب مـهعهـه  يـهؤحى الـه  تـهصهـهلهـهب ــهوا  الـكـالـســيتم 
 .راســب ابـرـة و تـكـتيـن الـمـنتـج 

اـقـهرهـها الـســكـر الـمـســتـخـدم وبـالـمـيـل يـجـب ان يـكـتن  
فـا ـتــواؤل عـلـ  الـكـبريت مـثـع يـســبب تكـهون كـهبهـهريـهتهـهرهـهد 
االيـدرتاــرـن الـذى يـتـ ـاعـل مـع  ــديد الـعهـهلهـهبهـهت مهتهكهـهـهواـها 
بـقـعـار ســوحاء من كـبـريـتـرـد الـحــديـد عـلـ  اــدران الـعـلـبـهت 

 . الـداخـلـرـت 
عــزيـزى الـقـارئ ... عــزيـزتـى الـقـارئـة ... مـاذا تـعـرف عـىن 
االجــهـزة الـمـســتـخـدمـة فـى ضـبــط تـركــيىـىز الـىمىـىحىـىالـىيىـىل 
الـســكـريـة والـمـلـحــيـة فى مـصـانل حـفىـىظ االغـىـىذيىة عـىامـىة 

؟ هـىذا هىت مىا سىتف نىتىحىـىد   ومـصـانـل الـتـعـلـيـب خـاصــة
   فيـه .
اجــهــزة ضــبـط تـركـيـزاا الـمـحــىالـىيىـىل الـىسىـىـىكىـىريـىة  

 والـمـلـحــيـة :ــ 
و معـامـل  ـهـه هال االغـهـهذيـهت بـهصهـه هـهت عـهامـهت تـســتعمـل فـى 

معـامـل الـتـعـلـرـب بـصـ ـت خـاصــت ااـهـزة مـتـهعهـهدحة لـهضهبهط 
تركرزا  المحالرل السكريت تالملحرت المراح اضهافهتههها لهله هـهواكـه  

الـهـيــدرومـيـتـراا والـرفراكتتميتراا واهـمـهـا تالـيضـرتا  
الـسىـىـىكىـىريىة  الت المحالرل تاكـثـر الـهـرـدرتمرترا  شـروعا ف  

 Ballingتالـهبهـهالـهنهـهج   Brixهـ  هردرتمرترا  الـهـهبهـهركه  
. تــرائتهما تا دة اـســبـت الـســكـر مـبـاشــرة يـعـطـرــان وهـمـا 

  Baumeتهو هردرتمرتر الـبـومـهرهـهـه  ثالث وهناك هيدروميتر 
يتســتعمـهل ولكـنـه صمم ف  االساس للـمـحـالـرل الـمـلـحـرـت وهت 

= ايـضـا للـمـحـالـرل الـســكـريت  ر  ان كـهل حراـهت بـهومـهرهـه  
حراـهـهت  1155) او بـمـعـنـى اخــىر بـالـنـج او بـريـكـ  01101
 ( .حرات بـريكـ  ات بـالـنـج تا ــدة = بـومـرـ  

فـهرهـهسهـهـهتهعهمهـهل لـهههـها الـىمىـىلىـىحىـىـىيىـىة امـا الـمـحـالـهرهـهـهل  
وهـىت  Salometerالـهـدرتمــرتر الـمـهسهـهـهمه  سهـهـهالـهومهرهتهر 

درجىة تشىبىل ــســم تهـو يـســتـيـد  لـقـرـاس  011مــدر  الـ  
تكل اربعت اـسا  من  تـعـاحل اسبت مئويهت تا هدة المحلتل الملحى 

تقريبا من الملح اى ان القراءة علره  تسهاتى اربهعهت امهثهال اسهبهت 
حرات تركهرهز . وتعطى قراءة هيدروميتر البـتمـيـه الملح المئويت 

هـهذل الهقهراءة ) اى اى ان ات اـســبت الـمـلح الـمـئـويت مـبـاشــرة 
ضهـهربهههـها فـه  اربـهعهـهـهت لـهتهـهكهـهـهون يـجـىب ــراءة الـبـومرـ  ( 

 . مـســاتيت للـقــراءة الـت  يـعـطرهـا الـســالـومرـتـر 
فتهـهواـهد مهنهههـها ااـهوا  اجـهــزة الـرفــركـتـتمـيـتراا امـا  

مـتهـهعهـهـهدحة تاغـهلهـهبهـهههـها شهـهـهرهـهوعـها فـه  االسهـهتهتهعهمهـهال هـهو 
تهـهه    Abbe Refractometerرفـىىراكـىىتىىـىىتمـىىيىىـىىتىىـىىر ابـىىى 

طـىرديىة بصــورة تـعـطـ  مـعـامـل االاـكـســار الـذى يـتـنـاســب 
هذا وتىتىـىتافـىر جـىداول خـىاصىـىة .  مع تركــرز المحلول السكرى 

يمكن الرجتع اليها لمعرفة التركــيز بـعــىد مـىعىـىرفـىة مـىعىـىامـىل 
مـدــر  لـرـعـطهـه  الـهنهـهسهـهـهبهت ابـى ترفراكتومرتر االنـكـســار . 

. ومن الرفراكتتميىتىراا الـمـئـويـت للـســكـر بصــورة مـبـاشــرة 
,الت  تتناسب مع حرات  كيافة المحلتلالمستعملت ايـضـا ما يعط  

 . تركرز المحلول الملح  ات السكرى
 
 : ــ  Exhaustingالـتـســـخـيـن االبـتــدائــى ( 52)

مـع العـبـوا  بالماحة الهغهذاشهرهت بـعــد عـملية تـجـرى هذل العملرت 
تـســيـن الـعـلـب لطرح محهتهويهاتههها مهن وتتم بان المراح   ظها  

يصبح الضغط بداخل العلبت بعد ا كا  وبـذلـك الهــواء تالـغـازا  
. الـضـغط الـجــوى الهعهـهاحى اــل مـن الق ـل تالـتعقرـم تالـتبـريد 

عملرت التسيرن االبتدائ  عل  حرات  رارة تتراتح بهرهن هذا وتتم 
 .حرات مئويت  12ــ 01

 ومـن مــزايـا الـتـســخـيـن االبـتـدائـى مايلـى :ــ 
عل  تاوح تاجاح عملرت الح ال  هره  ــ تـعـتـبــر دلـيـل  5 

منبـعـهجهـهرهن   عل  اـعـل طـرفـ  الـعـلـبتيعمل الضغط المني ة 
يمكن الـتـمـررز تالهته هـهرــهت بـهرهن الـهعهـهلهـهب وبذلك   الـ  الـداخـل

الـســلـرمت تالـعـلب الت   ـدث بـهـا ااـتـ هـهان اهتهرهجهـهت لهحهـهدتث 
 . فـســاح 
ات تاوحل بكمرا  ضئرلت ف  هذا ــ طــرد االوكـســجـيـن  2 

وتىقىلىيىل   الغهذاء  عل  كثرر من ص ا  المحافظةال راغ يساعد ف  
من  هدتث ته هاعهع  بهرهن مهعهدن الهعهلهب تاالغهذيهت   او االبطاء
 .من عملرت تاكل معدن العلبت والتقليل المح وظت 

عل  ادران الهعهلهبهت خهعل ــ يساعد على خفض الضغط  4 
 . تغرر شكل العلبت فـيـمتنـل عملرت التعقرم 

اهظهرا لهعهد  تاهوح ــ تقليل حدو  االكسدة فى الىلىـىتن  3 
 . االتكسجرن 

بالنسبت لعتعرت الزااارت المعباة فـان عملرت التسهيهرهن ــ  1 
 .بقاء االغطرت اثناء عملرت التعقرمتساعد عل  االبتدائ  

بهعهـهد امـىا هذا وتـتـم عـمـلــية الـتـسىـىـىخىيىن االبـىتىـىدائـىى  
اســتعمال مهحهلهول او تـعـبـئـت الـعـلب تعـد  ـ ـلهـا ثـم تـســيرنها 

. هـىذا بـهعهـهـهد الـهتهـهعهـهبهئهـهت او تـتىـىم ســاخـن ملح  ات ســكـرى 
بطريقت مركهااهرهكهرهت بهدتن اسهتهيهدا   هرارة ويـحـد  الـتــفريـغ  

تذلك عن طريق سحب االهواء من العلبت اثناء عملرت الهقه هل ثهم )  
يـقـ ـل الـعـلـبـت ف  اـهو مـهن الـهبهيهـهار الـهذى ( او ـ لها مباشرة 

يـعـمـل عـلـ  طـرح الـهــواء من العـهلهـهبهـهت تيـهحهـهل الـهمهحهلهـهول 
 .محلـ  

 الـتــفـريـغ : ــ   
بال رق برن الضغط حاخل الهعهلهبهت تالضهغهط الهجهوى يقدر الت ريغ 

تالضهغهط حاخهل  2212لو كان الضغط الهجهوى الهعهاحى فـمـيــال 
يجهب ان . وعلى العمــتم   0212فركــون الـت ـريـغ  01العلبت هو 

 05ـهـه 1يتراتح الت ريغ حاخل العلبت بعــد الـتـعـقـرـم تالـتـبهـهريـهد 
تيتوـف ذلك عل  طهريهقهت ااهراء عهمهلهرهت الهتهسهيهرهن االبهتهدائه  

 .تالدرات الت  تمت علرها حرات  رارة الق ل
 هـذا وتـتـم عـمـلـيـة الـتـســخـيـن االبـتـدائـى بـعــدة طــرق : ــ 

 هره  يهعهمهل   Heat exhaustــ التســخين بـالـحىـىـىرارة 
التسيرن عل  تمــدح الهواء تالـغـازا  بهداخهل الهعهلهبهت تا هعل 

تسيرن مهحهتهويها  . ويتم التسـخين بطريقتين: ) ا ( بيار الماء 
. العلبت تدريجرا ـبل الـمـع ثـم تـعـبا العهلهبهت تتهقه هل بسهـهـهرعـهت 

تـمــرر فـ  مـســيـهن ابـهتهـهدائـه  ثـم تعبـا الماحة الغذائرت ) ا ( 
Preheater تق ل الـعلب بعد ذلك  ثم . 

تتعتـبر مـهن   Mechanical exhaustــ مـيـكـانـيـكـيــا : 
ا ـســن الـطـرق الـمـسـتعمـلـت خـصهـهوصها فه  الهمهـهواح الهته  

هو عد  امكهان ازالهت . ويعيب هذه الطريقة تتـاثـر بـالـتســيـرن 
 . كل الجروب الهوائرت تالغـازا  المواوحة بالعلبت 

تف  هذل الهطهريهقهت يهتهم   Steam infectionــ بـالـبـخــار 
حفع ترار من البيار ف  ال ـراغ المواوح بهالهعهلهبهت  هره  يهمهرر 
البيار من فتحا  خاصت تيتم ازا ت الهههواء تالهحهصهول عهله  

 .ت ـريـغ اـرــد 
 

 Doubleقـفــل الـعـلـب او الـقـفــل الـمـزدوج ( 54)
Seaming   ــ : 

بن   الطريقت الته  اتهبهعهت عهنهد  تـتـم عـمـلـيـة الـقفـل الـمزدوج
ماكـرنـت الـق ـهل الـهمهـهزحت   بـاســتخدام تركرب ــا  الـعـلبت تذلك 

Double seamer  تذلك لهتهثهبهرهت  ـهافـهت الـهغهـهطهـهاء بـهحهـهافـهت
تيبيتا محكما ال يسمىل بىتىسىريىب الىهىتاء الىى داخىلىهىا الـعـلـبـت 

تيـجـب ان يـراعـ  مـها 
 يـلــ  : ـ 

ااـهههههراء ههههههذل (    5)  
بـعــهد مـبـاشــرة   العملرت

عـملهرهـهت الـهتهـهسهـهـهيهرهن 
االبـتـهدائـه  اى بـهعهـهـهد 
تـرك الـهعهـهلهب اـهههـهاز 
 الـتـســيرن االبتـدائ  

يـراعـ  تاـهـهوح (    2)  
الـكـاتتـش عـنـد اـقـطـت 
اتـههههصههههـههههال  ـههههافـههههت 
الـههغههـههطههـههاء بـههشههـههـهه ههـههت 
الـهههعهههـهههلهههـهههبهههـهههت تذلـهههك 

 . لـضـمـان ا ـكـا  عـمـلـرـت الـق ـل للـغـطـاء
 
 Commercialالـتـعـقــيـم الـغــذائـى او الـىتىـىجىـىارى (  53)  

sterilization  او الىىمىىعىىامىىلىىـىىة الـىىحىىـىىـىىراريىىةThermal 
processing ــ : 

هـهو ابـهاحة ات الهقهضهـهاء الـهــدف من المعاملة الحــرارية   
تالـهته  تـهؤحى الـه  تـهلهـهف الـىضىـىـىارة علـ  اال ـرـاء الـدــرـقـت 

عـىزيـىزى الـىقىـىارئ ... يـهجهـهب تفـ  هـهذا الـهشهـهـهان .  الـغــذاء 
ثـىالثـىة انـىتاع مـىن ان اـه هـهرق بـهرهـهن وعـزيـزتـىى الـىقىـىارئـىة 
 الـتـعــقـيـم وهــى : ــ 

يـتـم الـقـهضهـهـهاء تفرـ  ــ الـتـعـقــيـم الـغــذائـى او الـتـجـارى  : ــ 
 ر  يتم من خـهعلـه  بـعـض ولـيـس كـل االحـيـاء الدقيقـة عـلـ  

تـهؤحى الـه  الـىضىـىارة الىتىى القـضـاء عـلـ  اال ـرــاء الـدــرـقـت 
هـ  االســاس ف  . وتعتبر هذه المعاملة الحرارية تـلـف الـغــذاء 

 ر  يتهم ابهاحة الهكهائهنها  الضهارة عـمـلـرـت الـحـ ـال بـالـتـعـلرـب 
 ـهره  تتـرك بعة ااوا  الـجــراثـرم الـهــوائـرـت تالعهــوائـرـهت 

 الان الـظـرت  الـمـحـرـطت بها ف  العملرت تظرت  الـتـيــهزيهن 
. ويىجىب ان عل  الـنــمو تبالـتـالـ   ــدتث فـسـهـهاح  يـسـاعدان

عـد   ــدتث ات  ــدتث يراعى ايضا فى هذه المعاملة الحرارية 
 .اــل تـغـرر فـ  خـواص تص ا  الماحة الغـذائرت 

الـىىتىىـىىعىىـىىقىىـىىـىىيىىـىىم الـىىطىىـىىـىىبىىـىىى او الـىىمىىـىىيىىـىىكىىـىىروبـىىيىىـىىتلـىىتجـىىى  -
Microbiological sterilization   تفـرــ  يـتـم ــتـل ات : ــ

تبـهصهـهـهر  عـلـى جـمــيـل او كـل االحـيـاء الـدقـيـقـة الـقـضـاء 
الـنـظــر عـن خـواص تصـ ـا  الـمـاحة الغــذائرت تالهتهـهعهـهقهـهرهـهم 

ال يـمـكـن اســتـعـمـالـه فـى حـفظ االغــذية الـمـرـكـرتبرـولـواـ  
 ر  ان زياحة حرات الحرارة تطول المدة يـســببان ضـرر تتلف 
للماحة الغذائرت المراح   ظها من اا رت القرمت الغذائرت تمن اها هرهت 

 .الطعم تالقوا   
ـىىـىى الـىىتىىـىىعىىـىىـىىقىىـىىيىىـىىم بـىىاالشىىـىىـىىعىىـىىاع او الـىىتىىـىىعىىـىىقىىـىىيىىم عـىىلىىـىىى 

 Sterilization by radiation or coldالـىىىىبىىىىـىىىىـىىىىارد
sterilization    تف  هذا النـو  من التعقـرـهم يـهتهـهم الـهقهـهضهـهاء

دون التعـرض لـدرجـة حـىـىرارة بـىل عـلــ  اال ـرــاء الـدــرـقـت  
) سهـهـهواء االشهـهـهعهـهت فـهوق  بتعىـىريىض الـىغىـىـىذاء لىالىشىـىعىـىاع

الـبـنـ ـســجرت ات االشــعـت الـحــمـهراء (  هره  يهكهتهسهب الهغهذاء 
لـىيىـىس لـىهىـىا تـىاثـىيىر ضىار عـىلىـىى ارعت معرنت من االشهعها  

يىتىم وسىتف االنـســان ولكنها تقضىى عىل االحىيىاء الىدقىيىقىة . 
 الحديث عن طريقة حفظ الغــذاء بـاالشــعـاع فـيـمـا بـعــد .

 
ولـمـعــرفـة المـعـامـلـة الـحـرارية الالزمـىة لـىحىـىفىـىظ اى مـىادة 

 غـذائية يـلــزم مـعــرفـة االتـى : ــ 
وذلىك عىن معرفت مدى توصرل الغذاء الهمهحه هوظ لهلهحهرارة  ــ

 Thermocoupleتضع ما يسم  بالمزحت  الحرارى  طريق 
حاخل العلبت تمحتوياتهها السهاخهنهت تبهحهره  يهوضهع الهمهزحت  

ثىم يىتصىل بىجىهىاز لىقىراءة درجىة الحرارى ف  مركز العلبت 
  . Potentiometerتتسجرلها تيعر  هذا باسم الـ الحرارة 

 . معرفت مدى مـقـاتمت الجراثرم المسئولت عن ال ساح للحرارة ــ 
 

 Testيجرى اخهتهبهار يسهمه   ولمعرفة درجة الحرارة الالزمة 
organism  مىىيىكىىروا  يـىىسىـىىـىىتىخىىدمحـىيىىثClostridium 

botulinum   ) وهت ميكروا مرضى شديد المقاومة للحرارة(
هذل الدرات  تتـعــر لـمـعــرفـت حرات الحرارة العزمـت لـمـوتـ  

 Thermal Death Time بـىىدرجـىىة الـىىمىىـىىتا الـىىحىىـىىـىىرارى
) T.D.T.)  .  ال   دتث عملهرهت تهجهمهرهـهع تيـراـع ســبب مـوتـ

Denaturation  وكىذلىك ف  بـرتتـرـن خـهلهـهرهـهت الـهمهرهـهكهـهرتب
 . اتـع  االاـزيـمـا  الـمـ ـرزة من  

ومن العتامل التى يجب مراعاتهت عند حساا درجاا المعامىلىة 
 الحرارية ما يـلـى : ــ 

  ــ الـتـلـت  الـبـكـتـريتلتجى :5 
فكلما زاح  الهكهمهرهت زاح  مهدة الهمهعهامهلهت الهحهراريهت تالهعهكه  

االهتما  بعملرت اهظهافهت الهمهاحة الهيها   )مهنهذ . لذلك يجب صحرح 
لحظت تصولها عل  رصرف االستع  ف  المصنع ت ت  االاتهههاء 

ان . حيث انه من المىعىروف اثناء التيزين وايضا من تصنرعها ( 
الـحرارة ال تهلك اال راء الهدـهرهقهت حفهعهت تا هدة غهرهر ان حراهت 

. وعـلـىى الـىعىمىـىتم الحرارة المستيدمت تحدح سرعت تلف اليعيا 
هذه الخاليا كلما ازداد عىددهىا جميل تزداد المدة الالزمة التالف 

 بالبيئة الملتثة بها .
 :ــ محـتــتيـاا الـعـلـبـة 2 

وكلما زاح  لزتاتها  كلماكاات العلبت ممتلئت بالماحة الغذائرت  كلما
زاح  مدة المعاملت الحراريت كذلك الحال بالنسبت لحجم الهمهحهلهول 
السائل ف  العلبت كما ان تعبئت الثمار الهزائهدة الهنهضهج يهؤحى اله  
اعاـت عملرتالتعقرم لتكوين كتلت متجمعت مهن ااسهجهت الهثهمهار مهمها 
 .يؤحى ال  بطء ااتقال حرات  رارة الـتعقرم حاخل العلب المـعـبـاة

    7يتبل فى  ص 
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زادت كـلـمـــا كـبـر حـجــم الـعـلـبـة كلمـا ــ حـجــم الـعـلـب : ــ 7 

الـمـعـامـلـة الـحــراريـة وذلك لبعد الـنقطة المركزية للللعلللبلة  ل  
 . جدرانها بازدياد حجم العلبة 

حيث تـقـســم االغــذية الى  : ــــ حـمـوضــة الـمـادة الـغــذائيـة 4 
ملللب بلعلخ الل ل لر الـمـمـــوضـة  مــرتــعـــعـــة) ا ( ـ اغــذيـة 

 ل   pHرقـلم الـلـل  يـقـل) الطماطم ( والفواكه ) الموالح ( حـيث 
تـقـل درجة المرارة ومدة المعاملة الـمـراريـة وتـبـعـا لـذلـك  5,4

درجلة هلهلرنلهليل  (  011ــ  091درجة حرارة ) حيث تستخدم 
) ب ( ــــ اغــذيــة  نصف سا ةولـمـدة درجة مئوى  011حوالى 

جميع ال  روات هليلملا  لدا الـمـمـوضـة : ــ مـثـل مـنـخـعـضــة 
الطماطم والبقوليات واللحوم واالسماك حـيـث يكــون هـيـهـا درجة 

ومـلـب هـلـلذ    4,4اكـبر مـن    pHتركيز ايون االيدروجي  او الــ 
درجلة  051تـلقلـلب  ـل  تعـامـب  لـلى درجـلة حـلرارة االغـذية 

تلرلراوب بليل  ولـمـــدة درجة مئوية (  001ــ  004او ) ههرنهي  
العاصوليا الخضـرا  يرم تـعـقـيـم مـثـال ذلـك :  سـا ة  0,4ــ 1,4
( يرم تعقيملهلا  لللى 0الـمقطعة الى اجزاء والمعباة هى  لب رقم )ا

. امــا   دقـيـقـة 92ولـمـدة درجة هلهلرنلهليل   051درجة حرارة 
المقطعـة الى اجزاء والمعباة هى  للب رقلم الـبـسـلـة الـخـضــرا  

درجلة هلهلرنلهليل   051( يـرـم تـعـقيـمهـا  ـلـى درجة حرارة 0) 
 دقيقة .  72لـمــدة و
هملال الصللب اللملىلطلـلى بلاللقلصلـلديلر ــ مـعــدن الـعـلــبـة : ــ 4 

اكـلـر تـوصـيـال للـحــرارة ملنله هلى حلاللة اسلـلـلرل لدام او ـليلـلة 
 .زجاجية هى الرعبئة 

ملز  ملحلرلويلات   عمليـة تسـاعـد عـلـىوهى : ــ ــ الـتـمــريك 1 
داخلب اللعلللبلة تنشيطها بحركة الريارات الحرارية   فضال عن  العلبة

خالل المادة الىذائية اللملعلبلاة  سر ة الرشييع الحرارى  وتعمل على
 ند نفس درجة الحلرارة بلاللملقلارنلة  وخفخ المدة الالزمة للرعقيم

تحريك . ويكعى بالمعقمات ال الية م  اجهزة مزودة بمقلبات للعلب
 لفة هى الدقيقة الواحدة 00العلب 
   وتتـم عملـيـة التعقيم بطريقتين رئيسيتين : ـ 
 مـا  مـغـلـى تمت الضغط الجـــــول الـعـــــادل لـرـعـقـيـم هى ) ا ( ا

او اقـلب  5,4يساوى لها  pH)االغذية المعلبة الحام ية( حيث الـ 
ويـتـم الطماطم والفاكهة كالموالح والعلنلب واللكلملللرى مثل   منـهـا

. درجة مئوية ولـمــدة نـصـف سلـلـلا ـلة 011 لى درجة التعقيـم 

الـلىلـلـليلر للالغـلذيـلة ضغط مرتعع   فى بـخـار تمتالـرعقـيـم ) ب ( 
مللب اللبلقلولليلات   5,4ا ـال مـ   pHحـامـ ـيـة حيث ان رقم الــ 

 الجاهة واللحوم واالسماك
 
 : ــ   Coolingتــبـريـد الـعـلـب  (64)

الن مـبـاشــرة بعـد انـرـهـاء  ـمـلـيـة الـرعقلـليلـلم تبريد العلب يـلـزم 
تلددى الـلى ال زيادة فى المعاملة المرارية عن المد الـمـطـلـوب 

 اكساب الىذاء طعما محروقا ) ا ( ـ 
 لـونا داكـنـا ) ب ( ـ 
  كارة هى سائله )جـ( 

اللملحلبلة للللحلرارة تجعله بيئة صالحة لنمو االحياء الدقيلقلة ) د ( ـ 
 . المرتفعة ان بقى منها شئ حى بعد انرهاء  ملية الرعقيم 

او لـريـار مـ  الـهـواء امـا برعريخ العلب مباشرة ويـتـم الـتبـريـد  
ومـن فوائـد اجرا  عملـيـة الـتـبـريـد مــا بىـمـرها هى الماء البارد 

 يـلـى: ــ 
نريجة للـربـريـد الملفلاجـلئ المحبة للحرارة هلك االحياء الدقيقة (  6)

 . الذى يعمب  لى تمـزيقـهـا
 . االحرفاظ بصالبة االنسجة  (9)
منـع اكرساب المادة الىذائية اى طعم ملحلروا او للون داكل  (  7) 

 . بسبب اسرمرار درجة الحرارة المرتفعة بعد الرعقيم 
ويسرحلسل  افلاهلة نظيـف مـاء الـرـبـريـد ان يكون ويجب مراعاة  

خــالــيـــا مــن مـلاء الـلرلـلبلـلريـلد مادة مطلهلرة الليله وان يلكلـلون 
الـميـكـروبات حرى ال يكون مصدرا لـرـلـوث الـعـلب م  االحرمال 

. وانــســـــب ردخول جزء م  الماء خالل وفلع غلطلاء اللعلللبلة 
درجـة مـيـويـة  73,33حـوالـى درجـة حـرارة لـتبريد العلب هى 

والحرارة المربقية    هذ  الدرجة تعربر كاهية للرلبل ليلر اللرطلوبلة 
 .الموجودة  لى سطح العلب هيقب احرمال تعرفها للصدا

 
 Labelling andالـتـرقــيــم ولــصـــــب الــبـــطـــاقــا    (61)

Casing ــ : 
بواســـــطـة  لـى غـطـاء الـعـلـب قـبـب قفـلـهـا تـتـم عملية الترقيم  

يـمـكـن مـن تـلـك االحـر  ماكينات تقـوم بـوفـع احــرف معيـنـة 
 . الـورديـة و تـاريـخ الـرـصـنيـع ومـحـرـوى الـعـلـبة مـعــرفـة 

ويــدون بواسطة ماكـيـنـا  خـاصـة لصـب البـطـاقا  بعد ذلك يتم  
ـــ الـلملـلنلـلرلـل  ــــ الـمـصـلـلنلع ــ اســم الـشــركة : ــ على البطاقة 

اســم ومـقــدار اى مـلادة او ــ الـوزن الـصــاهـى ــ الـوزن الـقـائـم 

 .تـاريـخ الـصـالحـيـةو مـواد اخرى م اهة للمادة االساسية 
 
 :   Packaging & Storageالـتـعـبـيــة والـتـخــزيـن  (63)
م رلفة االحجام واالشلكلال   صناديق م  الكرتونتـعـبـأ العلـب فـى  

بلطلريلقلة تسلا لد  لللى اللرلهلويلة فـى الـمـخـازن وتـرص بعد ذلك 
 يـجـب مـراعـاة. واثـنـا  الــتـخـزيـن والـرنـقـب بي  هذ  الصفلوف 

. وتـاثـيـر الرطوبلة او البـرودة ااو تحاشى ازدياد درجة الحـرارة 
الن ارتـعـاع بالـم ـزن يـعـربر اهـلم  لاملب ارتعاع درجة المرارة 

يعمب  لى الفساد حيث انها تعطى الفرصة لجراثيلم درجة المرارة 
بـان والـرى قد تلكلون بلاللعلللب المحبة للحرارة بعخ الميكروبات 
. كـمـا ان االرتـعـاع فـى درجـة وتحدث اللفلسلاد تنـمـو مرة ثانية 

الـرـاكـب الـداخـلـى حيث تنشـط الرفا لالت يســا ـد  لـى الـمرارة 
الـكيميـائيـة ويحدث تفا ب المواد المحفوظة ملع ملعلدن اللعلللبلة ال 

 . سيما هى المواد الىذائية المرتفعة الحموفة كالفاكهة 
لـمــــدة ال قبل تسويقها هررة معينة تـخــزين الـعـلب هذا ويجــرل  

حرى اذا ظهـر بها اى نـلو  مل  الـلفلسلـلـلاد   تـقـل عـن اســبوعين
 . يمكـ  تـالهيـه هـى الـوق  المناسـب

عـزيـزل الـقـارئ ... ... عـزيـزتـى الـقـارئـة ... ... الـى اللـــقـــا   
فى العــدد القادم وطــريقة جــديـدة من طـر  حـعـال االغــذيـة اال 

ـــــخـــــمــرا  وهـــى  ـــــعـــــال بـــالـــت  Preservation byالـــم
Fermentation . 

 
 -كـاتـب هـذه المـقـالـة هـو :
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 كالم ... أصبح البد منه ...

 بقلم : د . مجدل شماته                                   

بعد ميالد السيد المسيح ، بدأ عصرا جديدا من حياة البشر ، يتمايز 
عما سبقه من عصور . وأصبح ميالد السيد المسيح يعصل التاريخ 
والزمن الى تاريخ و زمن ما قبل الميالد ، وما بعد الميالد . لقد قدم 
الميالد معاهيم سامية جديدة للمياة ، وأساليب راقية يـتـعـامـل بـهـا 
النا  بين بعضهم البعض ، ومعردا  انسـانـيـة لـم يـكـن يـعـرفـهـا 
النا  من قبل ، باالضافة الى ممارسا  روحية بالغة العمب غير  
معاهيم المياة للبشر نمـو االفضـل واالسـمـى روحـيـا واجـتـمـاعـيـا 
وأخالقيا ونعسيا وكل نواحى المياة . فجا  فى الكتاب الـمـقـد    
األشيا  العتيقة قد مضت ، هوذا الكل قد صار جديدا   . وبـعـد ان 
سمع النا  تعاليم السيد المسيح اعترفوا مـهـلـلـيـن قـائـلـيـن   مـا 
سمعنا قط كالما مثل هذا !!  . ميالد المسيح جا  ينشر المب بـيـن 
النا  ، وبين النا  وهللا . جا  يقدم هللا للنا  أبا ممبا يصلون له 
  أبانا الذل فى السموا  ..   جا  ينشر سالما بين النا  ، وبين 
النا  وهللا ، لذا رنمت المالئكة ليـلـة الـمـيـالد   .. وعـل االر  
السالم ..   ولد المسيح ينشر الممبة الباذلة المضمية المبنية على 
مبدأ    ينبغى أن ذاك يزيد ، وانى أنـا أنـقـ    . جـا  الـمـسـيـح 
مقدما معهوما جديدا للقوة ، فالقوة ال تعنى ان نهزم الغير ونقـهـره 
، انما القوة ان تمتمل الغير وتربمه معك . يعوزنى الوقت ومساحة 
المقال ان أذكر العضائل الروحية التى جا  المسيـح يـنـشـرهـا بـيـن 
النا  بعد الميالد . انما البد ان نتأكد ان عصر ما بعد الميـالد جـا  
عصرا  جديدا بكل المقييس ، لمياة روحية ودنيوية أفضل واسـمـى 

 وأرقى لكل البشر . 
هنا أنتهز هذه العرصة الطيبة المباركـة ، ألقـدم خـالـ  الـتـهـانـى 
وأطيب االمنيا  الى صاحب القداسة أبينا الطوباول المـكـرم االنـبـا 
تاوضرو  الثانى بابا المدينـة الـعـظـمـى االسـكـنـدريـة وبـطـريـرك 
الكرازة المرقسية . الذل نرل بعين الرجا  كل ما يقدمه بكل االمانة 
واالخالص للكنيسة القبطية االرثوزكسية ، وليس لـكـنـيـسـة مصـر 
فقط ، ولكن للعالم كله . مقدما أيمانا و فكرا وتراثا وابـوة ومـمـبـة 
وقدوة طيبة . قداسة البابا الذل جا  فى ظل ظرو  سياسية صعبة 
ومعقدة للغاية يعرفها الجميع . واستطاع بارادة هللا وبكل المكمة ، 
ان يقود السعينة الى بر االمان بكل اقتدار وعقالنية ووطنية . وان 
يمتول العديد من االزما  فى هدو   وبكل  فكر راجح ، فـى وقـت 
كانت أخطار جمة تستهد  كنيسة هللا وتستهد  البابا شـخـصـيـا . 
ليؤكد يوما تلو اآلخر انه الشخصية االنسب لـقـيـادة الـكـنـيـسـة فـى 
االوقا   المرجة . وهنا البد أن اشيد واقدر شجاعة قـداسـة الـبـابـا 
وحكمته العائقة التى يواجه بها بعض االصوا  التى تـزعـم وجـود 
خالفا  فى المجمع المقد   . حيث يؤكـد قـداسـتـه عـلـى ضـرورة 
تنوع اآلرا  وهو أمر طبيعى حتى يقطع كل الطـر  والسـبـل عـلـى 
أصماب صعما  التواصل االجتماعى الذيـن يسـعـون بـكـل الـجـهـد 
زعزعة الكنيسة وشب الصف واحداث انقسام داخلها . لـمـصـلـمـة 

 من ؟؟؟؟ 
قداسة البابا يتمتع بابوة نادرة  ، له قدرة فائقة على احتوا  الكل ، 
خاصة المختلعين معه فى الرأل . البابا له شخصية مميزة لها قدرة 

كبيرة على االنعتاح والتواصل مع االوساط السياسية والشخصيـا  
العامة المرموقة فى الدولة . يتمتع بعالقا  مميزة مـع كـل أجـهـزة 
الدولة على كافة المستويا  ، ليصل بالكنيسة الى مكانة رائـعـة لـم 

 تشهدها الكنيسة القبطية فى أل عصر من العصور . 
وبكل االسف مازالت تظهر فى االفب بين الـمـيـن و األخـر، بـعـض 
التيارا  المعاكسة الغريبة الممسوبة علـى الـمـجـتـمـع الـكـنـسـى ، 
تماول أن تقاوم  وتعرقل المسيرة فى هذا الوقت المرج ، بدون أل 
مبررعلى االطال  وال سند مقبول وال سبب معقول !ّ! وتطاول غير 
الئب من مراهقى كتائب العيس بوك من نشر أكاذيب وشائعا  غير 
حقيقية ، بال أدنى خجل  أو استمـيـا  عـلـى الـقـيـادا  الـكـنـسـيـة . 
يكتبون ادعا ا  كاذبة مغلوطة للشوشرة وتشويه الـمـقـائـب . ان 
مجتمع الكنيسة يختلف تماما عن مجتمعا  الدنيا ، لذا فان ترتيبا  
ونظم العالم اليليب بأل حال من االحوال ان تـمـار  وتـطـبـب فـى 
كنيستنا والتى تكتنعها أصال مخاطر جمـة مـن الـخـارج . فـكـم مـن 
ذئاب خاطعة من الداخل ، اتخذ  ثياب حمالن اندست وسط القطيـع 
تريد العتك به وليس هناك من يزعجها . لقد سبب لى الـكـتـابـة فـى 
هذا الشأن أكثر من مرة ، وان شـا  هللا وأذن ، سـأكـتـب وأكـرر 
الكتابة بنا  على رغبة كثيرمن الممبين المخلصين ، ولن أمـل مـن 

    الكتابة و التكرار.                                                                                                           
هناك من يماولون حرمان الكنيسة من التدبيـر االلـهـى والـمـمـايـة 
والعناية االلهية التى سلمت الى راعى الرعاة ، يسـعـون لـتـمـويـل 
بيت هللا الى مؤسسة بشرية خاضعة  لضععهم  البشرل فلـيـس مـن 
المكمة أن ندين أبرار هم فى بوتـقـة  الـتـنـقـيـة كـالـذهـب ، وأقـول 
للمتربصين من هواة  االدانة ، عـلـيـكـم ان تـديـنـوا أنـعـسـكـم الـتـى 
تعرفونها جيدا فلديكم الكثير الذل يمكن ان تدينوا أنعسكم عليه . ان 
رب المجد يسوع ال يمكن أن يترك أصعيائه فريسة لعم الذئاب ، او 
يترك أتقيائه لكيد المقاومين   لوال الرب الذل كان لنا عـنـدمـا قـام 
النا  علينا اذا ألبتلعونا أحيا  .. مبـارك الـرب الـذل لـم يسـلـمـنـا 
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أقول للذين يتطاولون على قداسة البابا رجل هللا وأيضا على أحبـار 
المجمع المقد  االجال  ، وأرجو ان يكون لديكم الشجاعة الكافـيـة 
واالجابة على سؤالى هذا :  هل بامكانهم التطاول عـلـى راسـائـكـم 
ومديريكم فى العمل بتلك الصورة المخزية كما يمدث فى رسـائـلـكـم 
التى تبعثون بها لقداسة البابا أو أحبار المجمع المقد  االجال  ؟؟ 
اجلسوا مع انعسكم قبل االجابة عن سؤالى ، وعندل يقين انكم لـن 
تععلوا ... وسبب صـعـوبـة الـجـلـو  مـع الـنـعـس لـمـثـل هـؤال  ، 
أوضمها   مثلث الرحما  قداسة البابا شـنـودة الـثـالـث فـى احـدل 
عظاته فقال  :   ان الشيطان مستعد ان يتساهل معنا فى كل شئ ، 
ماعدا أمرين ال يمتملهما ، هما جلو  االنسان مع نعسه وجلوسـه 
مع هللا ، الشيطان ال يريدنا ان نجلس مـع أنـعـسـنـا حـتـى النـعـر  
حقيقتها وخباياها ونقائصها وأمراضها الخعية والظاهرة وشهواتها 
وأهدافها وانمرفاتها ، ال يريدنا أن نجلس مع أنعسنا حتى النكشـف 
خطايانا ونبكت ذواتنا عليها ، ونندم بسببها ونبكى ، وحتى ال نعكر 
فيما يمكننا أن نعمله الصالح ذواتنا ونغير سبلنا الـرديـة ، كـمـا ال 
يريدنا أن نمكث مع هللا حتى ال تكون ألنعسنا صلـة بـه ، وحـتـى ال 
نأخذ منه مغعرة ، وحتى ال ننال منه معونة لـلـسـيـر فـى طـريـقـه . 

فخطة الشيطان ، ان يـكـون االنسـان 
باستمرار فى متاهة عن نعسه     .  
واالن .. هل أدرك هؤال  المـقـاومـيـن 
السـبــب فــى صــعــوبــة الــجــلــو  مــع 

 النعس ؟؟؟
عند بداية الخليقة   وكان على وجـه 
الغمر ظلمة   ولـلـقـضـا  عـلـى تـلـك 
الظلمة  لم يقل هللا    ال تكون  ظلمـة 
  . وانما قال   ليكـن نـور   وكـان 
نور . لذلك يردد النا  مقولة حسـنـة 
وهى :      بدال من أن تلعنوا الظـالم 
أضييوا شمعة   . نـعـم .. سـنـشـعـل 
الشموع فى كل مكان ، ونبدد الـظـالم 

 عمال بقول  الرب   ليكن نور   .
مر  سبعة سنوا  على حبرية قداسة البابا تاوضـرو  الـثـانـى ، 
تمققت خاللها الكثير من االنجازا  الروحية وتـرتـيـب الـبـيـت مـن 
الداخل بدراسة واعية وحكمة بالغة . ومن ناحية اخـرل ، شـهـد  
تلك العترة أحداثا صعبة جدا ، ولـكـن بصـلـوا  وأصـوام ومـمـبـة 
ومؤازرة المخلصون للكنيسة ، صنع هللا فى كنيسته عظائم كثيرة . 
مع كل يوم يتأكد لنا ان هللا يبارك ويعضـد بـقـوة ابـيـنـا الـطـوبـاول 
المكرم االنبا تاوضرو  الثانى ، وان كل أالحبار االبا  فى المجمع 
المقد  جميعهم على قلب رجل واحد يـؤمـنـون بـاالبـوة الـروحـيـة 
مؤكدين عبر التاريخ الطويل انه لم يكن هنـاك فـى يـوم مـن االيـام 
وجود أل صراع على السلطة فى كنيستنا الـقـبـطـيـة االرثـوذكسـيـة 
العريقة القوية . ويؤكد التاريخ ان كنيستنا القبـطـيـة .. كـنـيـسـة أم 
ليست عاقرا لكنها كنيسة والدة تلد أجيـال وأجـيـال، ومـا تسـلـمـتـه 
الكنيسة القبطية من أجدادنا وقديسينا تسلمه لألجيال القـادمـة بـكـل 

 االمانة . 
ان كنا نؤمن بالعمل االيجابى البنا  ، ينبغى ان نكر  كل جـهـودنـا 

له . من منطلب قول الكتاب المقد    ان لـم يـبـنـى الـرب الـبـيـت 

فباطال تعب البنا ون   . لذا علينا أن نتمسك بـا  ، ونـدخـلـه فـى 

العمل ، يقودنا كيعما شا  والى حيثما شا  .أما نمن فلـيـتـنـا نـكـون 

أدوا  صالمة طيبة طيعة فى يديه الطوباويتين . من خالل عـمـلـنـا 

االيجابى ، ينبغى علينا ان ندافع عن المب ونظـهـره بـكـل الـقـوة ، 

لكننا يتمتم علينا ان نقوله فى أدب ، وفى اتضاع ، وفـى حـكـمـة ، 

وبما يليب بأبنا  المسيح صاحب هذا العيد ، الننا ان لم نععل هـكـذا 

ال يرضى المب عنا . وايضا من خالل عملنا االيجابـى ان نـتـمـسـك 

بسالح الممبة ، وان ندرك تماما ان الممبة فى المسيمـيـة هـى ان 

يكون الجميع واحدا ، فليست الممبة مـجـرد فضـيـلـة ، او تـعـاعـل 

انسانى را  ، بل هى أسـا  الهـوتـى بـدونـهـا ال يـكـون االنسـان 

مسيميا . مع اطيب التهانى وأجمل االمنيا  بعيد الـمـيـالد الـمـجـيـد 

وسـنـة جـديـدة وكـل عـام وانـتـم بـكـل الـخـيـر والصـمـة والـبـركـة 

 والسعادة . 
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 قصة بقلم جورج حبيب

 
 عداد السابقهاأل فىملخص ما قد نشر 

 

وكدلكد  -مديد  - مددتد  -مدام نبيله واوالده امجدد-مرقص واسرته
كد ند  قدد -بديديدوي ومد  ي-مديديد -نبيل واسرته مدام سوزي واوالده

قر ا اكهجرة اك  امريك  وب كدعد دل  دلد  كدهد  ابدوند  مديديد  كد  د  
كداد  ات دل -كييسته  واعط  ب ض اال ش دات كدهد  قدبدل اكسدعدر 

ب بون  بييوي  اع  كييسة اكيهيد مد  ردرردج بدجديدوك امدريدكد  
 كدديددرعدد  دد   وتدديدد  ويددددددم كددهدد  اكدداددسدد عدددات اكدداددطددلددوبدده
 وبدد كددعدد ددل قدد م ابددوندد  بددتدددددديدد  كددل اكدداددسدد عدددات اكددادداددكدديدده

ام  نبيدل سسدكد  بد ديددا عد  -سك  مرقص وع ئلته بجوا  اككييسة 
ام  نبيل سل  يدعد دل وقدد -اككييسة واكتحق مرقص وزورته ب كخدمة 

 كا  قد سك  ب يدا ع  اككييسة-ارل ذك 
وككيه ت رف عل  مجدادوعدة مد   -ك ن نبيل قد عال س ئد  كلت كس 

االمر اكدلي -وقد رروه اك  شرك اكخار  -اكزمالء اكغير مسيحيي  
وقد ت ول ابدوند  -س  ال تضو  اكدداس ت -ر له يب د ع  اككييسة 

وذ ب اك  اكايزل ب د ان تهرك ميه نبيل اكثر مد  -بييوي استد ده 
وكدكد  دون -وقد ت وك  سوزي زورته ا ر عه اك  اككييسدة -مرة

وك ن نبيل قد تغيرت طب عه وا بح ي  مل زورته سدوزي -ردوي
سيه ( عل  اوالد ا دحد ك  41كا  ت رف ابيه اككبير ميي  ) -ب يف

 نبيل اكغير مسيحيي  
ك ن  مي  زورة نبيل قد قر ت ان ت زم واكدا مرقص وواكدا نبيلة 

-وترر  نبيل زوره  ان ياكث ب كاديدزل كداددد بدلدتدهد  -س  ميزكه  
وكد ند  سدوزي مدددبدوكدة كدلكد  -وككيه ك ك  دة  رك وك  يد بله  

 وكددكدديددهدد  اسددتدددددبددلددتددهدد  وتددد دد -ومددحددررددة مدديددهدد  كدد دددم ورددوده
-تيث ك ن  تخدمه  نبيدلده -وك ن  اككييسة قد اني ت دا ا كلاسيي 

كدلكد  واكدد ندبديدلده -وقد زا    م ه  واكدد مدرقدص عد  ردرردج 
واكددة  ند ديده   سليا ن وكلك  مدام سي ء واكدة مرقص ومدام   ع  
 نبيله

قدد تد  -ك ن رون )خطيب ابية مرقص مديد  ( والنده كد كدوكديدكد  
وكد ن مدرقدص -عا ده تاهيدا الرراء اكخطوبة واكزواج مد  مديد 

وكك  واكدته قدد -سواسق واكده -واكد مي  قد ط كب رون كيري واكداه
قبل -اعتل ت. ام  مي  ب د ان ك ن  قد سددت االمل س  زوره  نبيل

تديدث  دلد   دالة قدويده اعدطد   رد ءا -هللا  الة ابيته مد  ي
 وك ن س  ذك  ت زية كبيرة كه -كواكدته  سوزي 
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ور ء يوم اكسب  وذ ب  االسره وم ه  رون اك  اككديديدسدة بد كدرا 
وت  عا د رون واعط ئه اس  سيرل ) كيركج ( وسط سرتة كبديدرة 
وقد ت  عال زسة كه ب ككييسة , ب د   بد  االتع ق عل  موكدوعد ت 

وكدلكد  -واردراءات اكدحدعدل -مد  شدراء خد تد  اكدزواج-اكخطوبة 
 وسست ن مي -اكادعويي  وتلاكر اكحعل 

وك  يع  مدام سي ء ردة مي  البو   ان تط كب بيبدكدة مد  اكدل دب 
عل  ان تدكدون عدددا مد  اكدغدوايدع ومدجدادوعدة مد  - 14اك ي   

وقد طلب  م  تعيدته  مي  ان تدطد كدب -اكخوات  واكسالسل وخالسه
-وق ك  غوايع ايه وسدالدسدل ايده-وكك  مي  كحك  -رون بلك 

و دت ردته  )ي  ادي اكخيبده -- و خ ت  اكا ظ سدط-معيع اككالم ده 
 خدد تدد  ايدده وكددالم سدد كدد  ايدده االزاز ده(- دد  كدديدد دد  نددعددسدد  

ذ ب  مي  مع رون وتد ا  وقد اشترت خ تاد  بسديدطد  وتدكدلدعدتده 
 م دوكه وتت  ال تر ق رون م دي  

وقد اعد ردون  دله -وبد  ب د ذك  اعداد دع وي اكخطوبة وشكله  
وقد ترك ب ضه  كدادرقدص كددعدوة -اكدع وي ع  طريق اككابيوتر 
ام  نبيلة سدددد دعد  كدل اتدبد بدهد  -شا مسة اككييسة وابون  بييوي 

وتد  -وطب   ق م مرقص ب  س ل دعوة اك  نبيل وسدوزي -ب ككييسة
ام  اكادعدويد  مد  رد ندب ردون سدددد -تسلياه  كسوزي ب د اكدداس

كيدعو م     يخد دونده . بددد  -اعطي  مجاوعة م  اكدع وي كه 
ب د ذك  ان يحدد مرقص مي  دا كيتد بل سيه مع اسدرة ردون )واكدده 
وواكدته ( تيث ان مرقص ك  يت رف عل  واكداه وك  يدر د  تدتد  

كلا طلب م  رون ان يحضرا اك  ميزكه اكسدبد  اكددد دم - لا اكوق 
سدددد كد ن مد  -وكا  ك ن واكدا رون مديدعد دلديد  -وكيت رف عليها 

وعدلد  ايدة تد ل سدددد ذ دب اكد  واكددتده -اك  ب ان يحضر ا  
-ككيه  اعتل ت النيغ كه  سد  امدر مد -واخبر   وطلب تضو    

 وكك  واكده واسق ان يحضر س  اكاي  د
-وتضر رون وم ه واكده اكد  مديدزل مدرقدص-ور ء يوم اكسب  

وس ل مدرقدص واكدد ردون 
-ع  مواسدته عل  اكخطوبه
-وم  اذا ك ن يد درف مديد 
و د واكددده قدد ئددال اندده ال 

وكدكد  ردون تدر -ي رسهد  
واكدرا  قرا ه -س  اختي  ه 

و دددومسدددتدددددددل بدددلاتددده --
كد  -ومسئول ع  كل امدو ه
وكدكد  -ي جب  لا مدرقدص

نبيله  دت قد ئدلدة  دله  د  
ع دة االت نب سه  يربون اوالد   مستدلي  عيه  وم  س  مبدركدرة 

-تت  انه  ي ييون وتد   ابتداء م  س  تواك  اكخ مسة عيرة -
 و لا  و االمر اكطبي   ب كيسبة كه 

وكك  مدام سي ء واكدة مرقص ك  ي جبهد   دلا االمدر وسد كد  عد  
كا   و اكحد ل بد كديدسدبدة -واكدة رون واي  اخواته واعا مه وخ الته

وقد علد  ) ام ل اتي  تيتعق مع مي  وتيتعق -كلجوازات اكا رية
و د مرقص ق ئال ) خدال  يد  مد مد  الن -عل  اك عع مع مي  ( 

اكي س االر نب كه  ع دات غير ع دتي  س  م در ( اكدادهد  ن دلد  
  بي  يتا  بخير ويخت   اك  كح كلوكد واكبي 

-بد  ب د ذك  تحديد مي  د اكخطوبه واكلي ت  تحديدة ب د اسبوعديد 
وكدلكد  -وتت  تستطيع مي  ان تيتري سست ن  يديد سدب اكدخدطدوبدة 
 تستطيع واكدته  واخواته  شراء م  يلزمه  م  اكبدل وخالسه

وقد  ات ندبديدلده ان تد دد كدل شديد  -بد  ب د ذك  موكوع االكل 
كا  -سه  م  رة س   لا اكاج ل -وال داع  ان تيتري شيئ  -بيعسه 

كداد  ان ا ددقد ئدهد  -ياكيه  مس عددتدهد -ان ورود تا ته  وواكدته  
 بك نتي  اككييسة يتايون ان يس  اوا س  ذك 

وكك  واكدة مرقص ) تا تهد  -وابتدات نبيله س  شراء ب ض اكلحوم
-وطلب  ان تيتري عددا م  اكديوك اكروميه-طلب  ان تكون م ه 

وكدكد  ندبديدلده -وكلك  كاية م  اكرقد ق-وكلك  عددا م  طيو  اكبط
-نح  كسي  با ر كييتري كل  لا-ق ك  ) ال داع  ي م م  ككل  لا 

-وب ض  مد  اكدكدوسدتده -وكيك  اتيك  ب نيه-ان  س عال اكال بسيط  
كا  انه يورد ب ككييسة مدام اودي  وتسدتدطديدع ان -واكجالش ب كلح 

و له اال ي ف تجد اقبد ال كدبديدرا مد  -ت ال اكتبوكه اكلبي نية واككبه
وعدلددد  ) ايده االكدل اكدلد  -وك  ي جب  لا تا ته  -ش ب اككييسة

 و ده اكدل اسدراد دا كدالم سد كد  ( وكد  يديدددل -يييف اكا ده ده 
واكدلي اخدل زوردتده عدلد  -اكاوقف اال ع  رررج واكد مدرقدص 

انعراد واو     ان ال تتدخدل وكدتدتدرك كدهد  اكدحدريدة كديدتد درسدوا 
وقدد سدكدتد  -براتته  ( اكاه  يكونوا س داء وتار اكخطوبة بسدالم

 عل  مضض
ك ن اكيب ك ب ككييسة والن مي  تخدم م ه  قد سدرتدوا رددا كدخدبدر 

وعركوا ان يدوموا ب عداد اككوشة اكخ  ة ب كخطديدبديد  -خطوبته 
وايض  اعداد اكديكو ات اكاي سبة كلك -بد عة اككييسة واكالحدة به  

سدددد اعددوا كدل -والن سست ن اكخطوبة اكخ   باي  كدونده كدبديد  -
اكديكو ات ب كلون اكلبي  بايظر  ائع وخ  ة ان م  بييه  م   دو 

-وقد خرر  اكد عة بايظر  ائع ومديدسدق ورداديدل-مهيدس ديكو 
تت  ان ك ن بييدهد  -واالرال ب نه  ك نوا يؤدون كل ذك  بكل اكحب

وككيه  ك نوا يبلكون سوق ط قته  كا  يحدادلدونده -ان س ذو س  كبير 
 م  تب كاي  والسرته  اكاحبوبه م  اكجايع

وس  يوم االتد ك ن  ي ك اتد اكيب ك واكلي ياتل  سديد  ة بدو ش 
-و   س   ة قد عرض ان يدوم ب ال اكدديدكدو  اكدالزم كدلدسديد  ة 

وشدكدر مددتد  -وقد قبل  مديد  اكد درض-وذك  كزسة اكخطيبي  به 
 اخو   اكي ك عل  محبته

ك ن  سوزي قد اخلت دعوي اكخطوبه وا ته  كيبيدل وتدرردتده ان 
ساي  باث بة ابديدتده وقدد -يحضر اذ ال ي ح ان يتج  ل  لا اكاوقف
وك ن نبيل قد تد كدر عديددمد  -ترب  عل  يديه وك  داعبه  و   طعلة

وردري بدراسدة شدريدط سديديداد ئد  اسدتد درض سديده -قرأ اكددعدوي
وكد  كد ند  -اكلكري ت اكددياة وق  طعوكة مي  وكيف ك ن  تحبه 

-تط كبه ب كييكوالته كلا   اته وك  ك ن يجلج م ه  ويداعبه  كثيرا
بدل -وعيد   قر  ان يحدضدر اكدخدطدوبدة-وررت دموعه عل  خديه

امس  بتليعونه وطلب نبيلة و ي    وعرض ميددا ان يديدددل االكدل 
اكخ   ب كخطوبة راي ه م  ميزل مدرقدص اكد  قد عدة اكدكديديدسدة 

تت  وكو اكطر كدلدل د ك وكدو طدوال -وذك  ب كت كس  اكخ   به 
-بل وس ل نبيله ان ك ن  تدحدتد ج اكد  ايدة مسد عددة-اكيوم واكاجي 

واخبر   ان سوزي ست ت  اكيه  ابتداء م  بد كدر اكسدبد  وسدتدظدل 
م ه  وتبي  اك  يوم االتد كلاس  ادة سد  اعدداد اكدطد د م اكدخد   

كا  ان ابيه اككبير بييوي سوف ي ت  مع واكدته سدوزي -ب كخطوبه
وقدد اكد    دلا د يدة سدوزي رددا -كيس عد س  اي امر يحتد ردونده

وكد ندهد  مد دجدزة قدد -وكيف  لا اكتحول اكغريب م  ر نب ندبديدل 
سك  طلب  مديده قدبدال ان -كدد ك ن  توق  ته  انه ك  يحضر -تدك  
وكك  هللا عال س  قلدبده -عيد مجيئه  اك  ميزكه وك  يحدث  يحضر 

وتلكرت  لوات ابيته  م  اردلدهد  -وك  سرت  ردا كهلا اكتحول -
وك  يك  ام مه  اك  ان تجري ودموعدهد  -وكيف ان هللا استج ك كه 
وقد استغرك نبيل  لا اكدتد درف مد  -تال  عيييه  محتضية ابيته 

 ر نبه  اذ ك  يك  ي ل  اكد ة اكت  ررت ونتيجة  لوات ابيته 
وقدد -ك ن شب ك اككييسة قد اعدوا كوشة بد عة اككييسة كلخطديدبديد  

ق موا ب ال اكديكو ات اكالزمة ب كلون اكلبي  كيكون مي سب  كعدسدتد ن 
اك روسة واك سوا اكيه  اكو د اكلبي  ما  اكع  عليه  را ال ب  عد 

وك ن نبيل قدد تدررد  مدرقدص ان يدحدضدر  دو عدلدب اكدادلدبدج -
اذ م زال -واكييكوالته اكخ  ة ب كخطوبة وذك  مي  كة س  اكعرتة

يتردد س  ذاكرته مي  تل  اكطعلة اكجايلة واكت  ك ن  تجلج سرتدة 
كلا ذ ب و و مالوء بكل مي عر االبوة تج  ه  بد تدثد  -عل   رليه

ع  اسخ  محالت اكحلوي ت كييتد  ميه  اسخر انواع اكالبج اكدلدبديد  
علبه عل  شكدل و قدة  033وقد اتضر تواك  -وكلك  اكييكوالته
وتاله  اك  ميزكه كيدوم ويسهدر عدلديدهد  طدوال -شجرة كبي  اكلون 

وتد دجدبد  سدوزي  -اكليل كي د   ويربط  ب كسوكيع ن اكلبي  اكجاديدل
وكد ند  -ما  يحدث وك نه  تي  د تلا  رايال ال تود ان ت حو ميه

كلا   اته س  را كي د اك لب وك ن قد اغلق موب يلده وال يدرد عدلد  
تجري دموعه  غير م دقة م  يدحددث وتيدكدر -اي م  اال ح ك

م لية ان يكال اكرك مطلبه  ويب د نبيل نه ئي  وكلكد  - بي  كثيرا 
بييوي ع  اوالد   ومي  كته اي    س  اية خروره وتديدث  ابيه  

خ  ة ب د ان التدظد  اكدثدر مد  مدرة انده -ك ن اكدلق عليه يزداد
يررع اك  اكبي  وطريدته س  اككالم غير متزنده كداد  انده يدتداد يدل 

كا  ان  ائحة مالبسة عيدم  تدوم بغدسدلدهد  تيد  بدهد  -شا ال ويايي  
  ائحة اكسج ئر ككيه  ك ن  دائاة اك الة واكطلبه الرل ذك 

ر ء يوم االتد اكخ   ب ال اكخطوبة وك ن اكاي  د اكس عة اكث نديدة 
وقد اتضر اتد اكيب ك سي  ته اكبو ش وقد قد م بدتدزيديديدهد  -ظهرا

وقدد ذ دب -ب كو ود ذات اكلون اكلبي  وك ن  مبدعة س  ديكو اتدهد 
وك ن شا مسة اككييسدة يدددود د  اخدو د  -كيحضر مي  م  اككواسير

مدت  قد وقعوا عل  ب ك اككييسة ميتظري  و ول اكخطيبي  و د  
وعيد و وكه   ددوا كح  ابؤو و بطريدة ميظاة -مرتدي  اكتوان 

 ورددادديدد ددهدد  ب ددوت واتددد سددكدد ندد  سدديدداددعددوندديددة رددادديددلدده
دخل اكخطيبي  رون ومي  اك  اككييسة وق م ابون  بديديدوي وابدوند  

وك ن  اك لوات بد الندجدلديدزيده مد  اتدل -اكيري  ب ال اكخطوبة 
 دلا  وكك  -رون وكلك  م ظ  شب ك اككييسة اذ ال يدراؤن اك ربية

ك  ي جب ردة اك روسة مدام سي ء وق ك  )اكلد  مد  اتديد  سد  داديد  
 و ي ي  الزم عورة اكلس ن ( وكحدكد  واكددة ندبديدلدة وكد  -ت ره

 ت لق بي 
 لوات اكخطوبه وقف نبيل عل  بد ك اكدكديديدسدة وقد م  ب د انته ء 

بتوزيع علب اكالبج بيعسة وك ن  كل عالم ت اكعرد تال  وردهده 
وقد كع   لا نظدر اكدكدثديدريد  مد  اكدحدضدو  -وك نه  خطوبة ابيته

 وك نوا يظيون ان نبيل  و ع  اك روسة
ك ن ابون  بييوي م  ان  اي نبيل و و ييزل م  سي  تده اكدتد كسد  

اال وترك كل شي  ورري اكيه واتتضيه واخل يدبلده -علب اكالبج 
وعيد   تلكر نبيل وق  ان زا ه ابون  باديدزكده وكديدف كد ن -سرت  

ر س  س  م  ملته وغير مدد  ككهيوته وشيبته عيد   ررت دمدوعده 
وكيف اتتاله  لا االك اكوقو  دون ان ي  تبه وكو بكلاة واتدده او 

كدكد  ابدوة ابدوند  بديديدوي -يظهر كه استي ئه ميه وكو كلحظة واتددة
 ك ن  دائا  يعيض تب  وتي ن 

ذ ب اكادعوي  مع اكخطيبي  اك  اكد عة وك ن  نبيلة وسوزي وكل 
  تب ته  ب ككييسة قد اعدوا كل االكل ب و ة ميسدة و اقية علد  

وك ن  اكتربيزات قد غدطد  -ان تض  كل ترابيزة كل انواع االكل 
باع  ش ذات كون كبي  كا   و اكح ل ب كيسدبدة كدعدسدتد ن اكد دروسدة 

وك ن  اككوشة قد زييد  كدلكد  بدبد دض االكدواء -وكلك  اككوشة
 اكلبيية

ك ن  مدام سي ء ردة اك روسة قد اعط  مي  اك روسة اكديديد  مد  
غواييه  اكل ب كترتديه  اكي ء اكخطوبه وتت  ال يدددول اكديد س ان 
اك ريج رون قد خطبه  باجرد خ تا  زر ري  سدددط وتدتد  تدكدون 

وكد ند  مديد  -اكغوايع ظ  رة ام م اكي س و   تلاع بلونه  اكل ب 
قد اخلته  ميه  م  ب ك اكاج ملة سدط وك  ترتديه  اكيد ء اكدخدطدوبدة 
االمر اكلي اك   غضب ردته  وق ك  ) اكديد س تديدطدلد دوا يدددوكدوا 
خطبه  بخ ت  ازاز ومعيع تتة د ب واتده وترر  مرقص واكدته 

 كثيرا ان ت ا  وتت  تار اكخطوبة بسالم
  اكبدية اك دد اكد دم

 امراة فاضله 
 ( 04: 43)ام   امراة س كله م  يجد   كايه  يعوق اكالك  

 
وقد وكع كه  كايد  يدعدوق -يتس ئل اككت ك اكاددس ع  اكاراة اكع كله

 دله  اكالك  و له كي ية عل    وبة اكح ول علديدهد  وكدكد  كداد ذا 
اال اية كوكع اكاراة ؟ س كدي نة اكاسيحية تدد  اكاراة بل وس  قواني  

وهللا تب  ك اساه ميل بداية اكخليدة نجدده -اكايراث ت طيه  مثل اكررل
يدول ) كيج تسي  ان يكون ادم وتده س خلق كه م ييد  ندظديدره  وسد  

( و رد  41:   1اخل تب  ك اساه كل   م  ادم )ت  -طريدة خلدته  
ادم  لا كح  م  كح  وعظ  م  عظ م . ان اكدادراة اذا بدحدثديد  عد  

سدهد  -دو    كوردته دو ا عظيا  متداخال س  كل كديد ن اكدادجدتدادع 
   اكاي عر واكحي ن واك  طعة اكرقيدة ونبدع -اكزورة واالم واالخ  

وال ندبد كد  -   كي ن اكاجتاع -اكحي ن اكدائ  اكلي يرتوي ميه اكجايع
انه ييد  ورود اي نج د دون ان يكون و ائه امراة وك دلديد  سد   دلا 

ذكر   اككت ك اكداددددس -اكسي ق نود ان نلكر امثلة كسيدات سضلي ت 
 وك نوا سبب بركة ككثيري  والسر   ايض .

) نس ء كثيرات نلد  كدرامد ت وكدكد  والدة االله: -العذراء مريم   -4
عليت  انت  عليه  (  له اكدديسدة واكدتد  عد شد  سد  اكدهديدكدل مديدل 

واستحد  ان يبير    ئديدج اكدادالئدكدة -طعوكته  وترائ  كه  مالئكة 
 ( 11:  4) كو   ربرائيل وقوكه كه  ) اكسالم ك  ايته  اكااتلئه ن اة 

و غ  ان اكحال االكه  ك ن بطريدددة -استحد  ان تكون ام اكاخلص 
ق ك  س  ط عدة -عيدم  شرد كه  اكاالك-وتيدة وعل  خالف اكطبي ة
 (   01: 4ت مة ) كيك  ك  كدوك  ) كو 

و غد  ان -ك  نساع عيه  يدومد  ان تدعد خدرت-و غ  انه  واكدة االكه 
ك  نساع عيه  اندهد  -اكسيد اكاسيح ك ن ي يع اكا جزات س  كل مك ن

تدحدادلد  االم -وككي  عد شد  تديد ة اك داد  اكدكد مدل-تع خرت بلك  
وعبرت ) ام  اك  ك  سبعرد كدبدوكده اكدخدال  -اكاخلص عل  اك ليب

وام  اتي ئ  ستلتهب عيد اكيظر اك   لبوت  اكلي ان    بر عدلديده 
 ي  ابي  واكه  (

 
: اطد عد  زوردهد  ابدرا ديد  وكد ند  سارة زوجة ابونا ابراهيم   -1

تييا  ظدهدر -) سيدي (. ك  ت ترض او تي قع  تحترمة كثيرا وتي ديه 

هللا البرا ي  وامره ان يترك ا له وعييرته اك  اال ض اكدتد  ا يد  
سكيف تترك تي ته  اكاستدرة ووسط ا له  وعيديدرتدهد  كدتدل دب -اي   

-كا  يه رر اك  مك ن مجهول-اك  ا ض رديدة ال ت رف عيه  شيئ 
ك  يلكر اككت ك انه  ن قي  او ر دك  س   دلا -و و اليد ي عيه شيئ 

كك  قبل  س  خضوع ت م وعيدم  زا  هللا ابرا ي  وامر   ب ن -االمر 
ك  ت ن وك  تتض يق وكك  سد  طد عدة كد مدلده طدبدخد  -ت يع ط  م  

وعجي  واق م  كل وارب ت اكضي سة كلك  استدحددد  ان تدكدون امد  
 واكلي ك ن سبب بركة ككل م  توكه-السحق اب  اكاوعد

 
 له اكت  اشتهرت بحكاته  اكب كغة س  اكدد ة عل  تدل ابيجايل :  -3

وتطا  اكعكرة اكد ئلة ان اخدتد د   -اكاي كل واكت  تواره االسرة
وان اكاراة ال ت خل قرا ا وكدكديدهد  -تل اكاي كل م  ش ن اكرر ل سدط

وقع  مدكدتدوسدة االيددي ال -س ذا ك ن اكزوج غير تكي  -ت بع كزوره  
وقد تخسر اسرتدهد  مد  ردراء عددم اتدخد ذ قدرا ا -تول كه  وال قوة

 و لا م  س لته -ورب اتخ ذه س  اكوق  اكاي سب وبرؤية م يية
 9يتبع فى ص 



 ش  6371 كيهك 92 اخبار االقـباط

 2 جريده شهريه تصدرها الكنيسه القبطيه االرثوذكسيه بسيدنى 

 كل سنه وانتم طيبين
 

 ووداعا ومتشكرين سالم  9102نقول ل
 فرحنا وحزنا فيكي زي كل البشريين

 في اولك وعدتي حتكوني مختلفه عن الباقيين
 كى زي اخواتك الماضييناوشهر والتاني القن

 ضربة هنا وضربة هناك واحنا متحملين
 9191رجاء عندك ملكيش دعوه ب بس لنا 

 يعني ال تسلطيها وال توصيها تكون زي الباقيين
 سبيها في حالها ويمكن تصدق ونبقي فرحانين

 سنة وال كل السنين نسعد بيها وفيها ونقول 
 ربنا عوض فيها االالم وللحزن بقينا ناسيين
 علي فكرة ربنا حايباركها ونبقي قديسين

 واليادينا رافعين شاكرين ومسبحين 
 مبتسمه وهاديه وزي الهاديين 9191شايف 

 وعدت حتبطب وتداوي كل التعبانين 
 لربنا من المطيعين وتخلينا  ووعدت تساعدنا 

 اخواتها الماضيين يظهر شافت ظلم السنين 
 حكون مختلفه ومن المحبوبين قالت انشاء ربنا 

 دا الناس غالبه صعبوا علي والضحكة بقت بماليين
 حضحكهم وابسطهم وخليهم لبعضهم مولفين

 موش عايزين الي شفناه منك  كفايه  9102باي باي 
 عايزين سنه خفيفه الدم تخلينا مع يسوع عايشين

 واحبائي بالصحه متمتعين كل سنه وكلكم حبايبي 
 
 
 

 ما لي اراك للهم حموال
 

 مالي اراك للهم حموال
 ونسيت انك ابنا ليسوعا
 اتراه وقد قال ال تكن قلوقا

 انت افضل من عصافير يعطيها قوتا
 وسليمان في مجده لم يلبس كعشب التنورا
 ووعده من يمسكم هو لعيني يمسها ممسوسا
 لقد ترك سما ءا ليرفع علي صليبا
 ليفديك ويورثك فردوسا فسيحا

 متي جعت او عطشت وهو عنك مسئوال
 وكم صنع معك طوال سنين لتكون مسنودا
 ما تركك يوما وحيدا او امسيت مقهورا
 يده تربض علي كتفك وصوته يناديك حنونا

تعالي اقترب مني وال تكن للشيطان 
 معبودا

 فحب الشيطان غشا وفخه ايضا مميتا
 افال تفرح بمسيا قلبه مفتوحا عطوفا

 وحبه بال حدودا كم يملئ االفاق حبا 
 بشر ويشفي ويعصب المريضا اب لكل 

 حلقه فيه حالوة ومشتهياته كثيرة
 ما ترك ابدا خروفا افترسه ذئبا اكوال
 فهو راعيا صالحا يبحث عن كل خروفا

 و ماؤه وفيرا وعده حق ونبعه عزبا 
 ابن انت لملك فليجعلك هذا فخورا

 ابدا قلوقا وسر بثقة في الطريق وال تكن 

 وليد المزود
 

 اتراني افرح بميالد طفل صار كالبشريين
 فرحت بميالده المالئكة وصرخوا معبرين
 ومجدوه في االعالي وصار سالما لالرضيين
 علي االرض السالم والناس بهتوا مسرورين
 ومجوس من المشرق جاءوا بهدايا حاملين

 ليالي وكانوا له ساجدين ورعاة سهروا 
 كاي المحتقرين وامه مريم تلده بمزود 

 وهو خالق الكل وسيد كل المخلوقين
 جاء لهدف ولخالص كل الخاطئين
 اتراني مقدرا حبه وهو من المتضعين
 كيف لرب السماء ان ينزل لالرضيين

 ثانية للمطرودين انه الحب لفتح فردوس 
 اتراني اقدم قلبي له شاكرا مع الكثيربن
 لبولد به رب البرية ويجعلنا مع القديسين

 سرور وحنين واقدمه هدبة في ميالده بكل 
 شاكرا حبه وخالصه لكل التعابي المحرومين
 ها خالص قد تحقق لكل البشر اجمعين
 لنعيد في ميالده بقلوبنا وليس كالباقين

 لنا اجمعين هذا يسوع وليد المزود ابا 
 يفيض حبا وحنانا لكل المجروحين

 افرحوا تهللوا وكل سنه وجميعكم طيبين
 
 حبيب  جورج

 بانشبول -خادم بكنيسة القديسة دميانة والبابا اثناسيوس 

 فرسان االقباط

 ( المهندس هاني حلمي عازر 1)
                 

 بقلم جورج حبيب  
 

كننننت عننزينزي الننقنناريء قنند حنندثنتننك الننمننرة 
اصنبنح  -الماضيه عن فارسا في مجال النطنب

 -فارسا عالميا في مجال جراحة زراعة القلنب
وقد طبق تعاليم االنجيل بصورة عنمنلنينه بنمنا 

 صنعه من رحمة للفقراء وعمليات اجراها لهم دون اية تكلفه
اليوم احدثك عن فارسا اخر وقد جري في سباق النهننندسنة النمندننينة 
العالميه ليصبح اشهر مهندسا عالميا في مجال انشاء االنفاق في بنلند 

 العلم والتقدم المانيا االتحاديه
وقد وضع كلمات المتنيح البابا شننوده -انه فارسا قبطيا اخر تفخر به 

نصب عينيه حين قال له ) ان النجاح ليس في الحصول علي الشهاده 
وانما في االستمرار في هذا النجاح واثبات ذاتك( لنذا لنم ينتنوان فني 
تحقبق غايته نحو العالميه واستمر قدما ينحت فني الصنخنر لنينحنقنق 

 ذاته
 

 مولده : 
 0291في عام  مصر -ولد الفارس هاني حلمي عازر بمدينة طنطا 

وكان قد تخرج من كلية الهندسة جامعة عين شمس قسم مدنني عنام -
اذ لم يكتف بان ينعنمنل -. كانت تطلعات المهندس هاني كبيرة 0291

لكنه تطلع الي التمنينز -بوظيفة حكومية شانه شان االخرين في مصر
ولنم -لذا بعد تخرجه سافر الي المانيا -وسعي الي تحقيقه بكل اصرار

كما انه لم يكن يجنيند -يكن لديه اية امكانات ماديه لينفق بها علي نفسه
 لذا كانت المخاطرة كبيرة -االلمانية

 
 بداية المشوار:

كان البد له من الدراسة بالمانيا والحصول علي شهادة من جامعاتنهنا 
يستطيع بها العمل بالمانيا ولما كان لنينس لندينه مناال لنالننفناق عنلني 

فقد عمل جرسونا في ايام االجازة الدراسينة وكنان ينتنطنلنع -دراسته 
ولنمنا كنان عنمنلنه -الي اى مبلغ صغير يعطيه له الزبنائنن كنبنقنشنينش

كجرسون ال يكفيه لالنفاق علي ننفنسنه فنقند عنمنل بنالنمننناجنم تنحنت 
لكن حنمناسنه واصنراره -االرض في جو بارد يصل الي درجة الثلج

علي مواصلة دراسته اعطاه دفئا اخرا ولعل منن ضنمنن النتنحندينات 

ولنمنا كناننت -التي واجهها هو تركه السرته بنمنصنر 
وسائل االتصاالت الدوليه فني ذلنك النوقنت لنم تنكنن 
متاحة ) كالنت والموبايل _ فقد كنان بنالنكناد ينتنصنل 
باسرته كنل فنتنرة وذلنك لنغنالء اسنعنار االتصناالت 

 التليفونية
 

 مؤازرة االسره: 
ولكنه كان يملك -كان والده ال يمتلك النقود ليرسلها له

اذ كان خطابه الشنهنري النذي ينرسنلنه لنه -شيئا اخر
لنذا كنان ينحنس منن -يعطيه دفئا ودفعة واصرار الستكنمنال النهندف

 خالل خطاب والده انه متواجد معه ويشد من ازره
 

 : سنوات الجهاد تكلل بالنجاح
النحنصنول شنهنادة  -بعد عدة سنوات استطاع المهندس هنانني عنازر

من المانيا بعدها احس انه انجنز  -الدراسات العليا في الهندسة المدنية
شيئا وكان امامه مقولة اسحق نينوتنن ) كنلنمنا ازداد االنسنان عنلنمنا 

 اكتشف انه اكثر جهال(
 

 مجاالت العمل بالمانيا: 
تقدم الربع شركات المناننينه عنارضنا شنهناداتنه -ما ان انهي دراسته 

االمر الذي جعل الشركات تتهافت عليه -التي حصل عليها ومجاالتها
ولنم -واصبح يحث بنذاتنه-وقد تعاقد مع احداها فورا-بمجرد تقدمه لها

 يعد بعد محتاجا ان يعمل جرسونا او في المناجم
 

 شهرته بالمانيا: 
عهدت اليه الشركة العمالقه بتصميم وتنفيذ انفاقا صعبه في منننطنقنة 
-مناجم حيث التربة ذات طبيعة خاصة وصعبه تتحرك فيها االرض 

وقنام بنتنثنلنينج النمنيناة -لذا أخترع نظام الهارمونيكا او االكنوردينون 
ثم تم انزالها-واقام انفاقا تحت االرض-كما حول نهر برلين-الجوفية 

محطات قطارات كبيره. كما تولي مشروع شبكنات  9كما قام بعمل -
وقد كان المنطنلنوب منننه -القطارات والتي فشل فيها االلمان من قبل 

االنتهاء منها قبل كاس العالنم والنذي كناننت سنتنننظنمنه النمناننينا فني 
حيث كناننت الشنبنكنه -وبالفعل انتهي منها قبل الميعاد المحدد-9112

كنذلنك ربنط النمنحنطنات -ستربط المانيا بوارسو وكوبنهاجن وروما 
بعضها ببعض وحتي وصل الي المرحله االخيره والخاصنة بنانشناء 

كما قنام بنبننناء االدوار -وفكر في ان يبنيه راسيا ثم يقلبه افقيا-البرج 
   مترا ثم انزلها بشكل افقي.  97بارتفاع 

االحتفال من االنتههها  
مههههههههن مشههههههههرو  

 المحطات: 
تم عمل احتفال كنبنينر 
حضره السفير منحنمند 

كننننمننننا -الننننعننننرابنننني 
عرضنت النفنكنره فني 

وتنم -كل انحاء العنالنم 
تننكننريننمننه مننن قننبننل 
الننمننسننتننشنناره انننجننيننال 
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حصنل عنلني وسنام   9102يونينه  09وفي  01وقد كان ترتيبه ال 

 االسنتننحنقنناق مننن الننطنبننقنة االولني لنجننمنهننورينة النمنناننيننا االتننحناديننه
 

 الرئيس السيسي يدعوه لتكوين المجلس االستشاري في مصر: 
فناحضنر -قام الرئيس السيسي بتكوين هذا النمنجنلنس لنعنلنمناء مصنر

المهندس هاني عازر العلماء والخبراء المنصنرينينن منن كنل اننحناء 
والنتني كنا -العالم وحيث تم انجاز العديد من المشنروعنات النعنمنالقنة

نتيجتها عدم انقطاع الكهرباء بعد ان كان انقطاعها مستمرا بنل وكنل 
كنمنا تنم اننجناز النعنديند منن -كذلك مشروع توسيع القنناة -يوم تقريبا

الطرق واصبح الوصول من القاهرة الي شرم الشيخ مثال في حوالي 
ذلنك -كذلك مشروع العاصمة االدارية الجندينده-اقل من ثالثة ساعات

المشروع الضخم وما يتضمنه من العديد من النمنصنالنح والنوزارات 
وحيث سيتم توفنينر فنرص عنمنل -والكاتدرائية الجديده  -والجامعات

 كثيره بما يدعم مستقبل مصر االقتصادي
انه الفارس المهندس هاني عازر ذلك المهندس العالمي والذي ينضنم 
الي قائمة الفرسان االقباط والذين فازوا في السباق العنالنمني الن   

      ) كما كان الرب مع يوسف فكان رجال ناجحا( -كان معهم

 8من ص “ أمرأة فاضلة”تابع 
ابيجايل عندما حمق زوجنهنا وشنتنم رجنال داود وردهنم فنارغنينن. 

لكنها لم تنقنف منكنتنوفنة -وتملك الغي  من داود وقرر ان يقتل زوجها
واعندت النطنعنام وركنبنت -االيدي ولكن اتخذت القرار واعدت العنده

وحينما اقتربت منه نزلت عنن حنمنارهنا --حمارها وذهبت للقاء داود
واعتذرت لداود وقدمت له هدياها ) كانت المراة جيدة الفهم وجمنينلنة 

) علي  ( لقد سقطت علي رجلي داود وقالت  1:  97صم 0 الصورة 
انا يا سيدي هذا الذنب ودع امتك تتكلم في اذنيك واسمع كالم امتك ) 

( ولم يستطع داود ان يقاوم حكنمنتنهنا اذ قند غنلنبنتنه  99:   97صم 0
لذلك صرح قائنال : ) منبنارك النرب النه اسنرائنينل النذي -بحكمتها 

ومنبنارك عنقنلنك ومنبناركنة اننت الننك -ارسلك هذا اليوم الستقنبنالني
 (11:  97صم 0منعتني اليوم من اتيان الدماء وانتقام يدي لنفسي )

 
ضربت راعوث المثل في كيفية منعنامنلنة نعمي حماة راعوث :  -4 

وكيف اثبتت وحولت تلك العالقة من عالقنة تنحندي -الزوجه لحماتها

وكناننت زينجنات كنثنينرة تنخنرب بسنبنب تنلنك -ومنازعات ال تنتهني
وبنعند منوت زوج راعنوث قنالنت  -المشاكل بين الزوجة وحنمناتنهنا

حماتها لزوجات بنيها )اذهبا ارجعا كل واحدة الني بنينت امنهنا  نعمي
(  1:    0وليصنع الرب معكما احسانا كما صنعتما بالموتي وبي )را 

وكانت نعمي حماة راعوث قد الحت عليها ان تتنركنهنا وتنرجنع الني 
الننه -لكن راعوث ) ال تلحي علي ان اتركنك وارجنع عنننك  -اهلها 

شعبك شعبي والهنك النهني )را -حيثما ذهبت اذهب وحيثما بت ابيت 
( وهكذا ضربت كال من الحماة )نعمي( وزوجة االبن راعوث 02:0

 مثال في كيفية تحويل هذه العالقة الي عالقة ام بابنه وابنة بام.
 
تلك القاضية والتي شغلت منصبا هاما ملنئنتنه وزاولنت دبورة:   - 5

)خذلت الحكام في اسرائيل خذلوا حنتني  كل مهامه بكل قوة وصالبة 
( وعنبنرت بنعند  9:    7)قض  قمت انا دبورة قمت اما في اسرائيل 
( ورنمت قنائنلنه  01:   7) قض  ذلك ) الرب سلطني علي الجبابرة( 

)هكذا يبيد جمنينع اعندائنك ينا رب واحنبناؤه كنخنروج الشنمنس فني 

 ( 10: 7جبروتها قض 
 
( حنينننمنا دخنلنت 1:   00صنم  0) بثشبع  والدة سليمان الملك   -1

وال -قام من علي كرسيه واحضر لنهنا كنرسنينا-والدته اليه لتتكلم معه
وهنكنذا -شك ان اما كهذه ربت ابنا بهذه الطريقة تستحق كل النتنقندينر

 نري دور االم في تربية االوالد تربية مسيحية
 
:  ظنلنت تنبنكني سنننينننا القديسة مونيكا والدة القديس اوغسطين-3

وهكذا استجاب   لها ولدموعها وفنعنال ) ان -الجل توبته ورجوعه
 ابن هذه الدموع ال يهلك ابدا( 

ويعوزنا الوقت يا احبائي ان ذكرنا دور المراة الفاضله والتي ثمنننهنا 
 وحيط حب وعاطفه.-فهي الحياة كلها ام واخت وزوجه-يفوق الاللئ
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 عرض من : جون كرياقوس
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  كانحفصح اا   ح اتاا :.بااعباس ة
 

: قبل أيام من عيد الميالد المجيدد مدا الد د   ١س 
بين عيد الط ل وجيه وال اهب ثيؤدور واألسدفد  

 تواض وس ثم بابا اإلسكندرية؟
في ط ولتي كان الديديدد هدو فد لدتدي الد دال دة  
أنتظ  الدمدالبدل الدجدديددك  وند كدل بديدد ال دوم  
ون لى بالكنيسة في قدداس الديديدد الدلديدلدى عدلدى 
عكل باقي الفداسات طدوا  السدندة الدتدي ت دلدى 
صباًلا  قداس عيد الميالد ي تي بديدد أو  أصدوام 
 الددددددددكددددددددندددددددديددددددددسددددددددة الددددددددفددددددددبددددددددطدددددددديددددددددة 
وقبل ال هبنة كنت ألت ل مع أس تي ون لى مديدا 

  وأل ل على الييدية من أهلي ثدم «لفمة»ون كل 
 أعددود لددلددكددندديددسددة مددع أصدددقددا  طدد ددولددتددي 
أما بيد ال هبنة ففد كان لدينا تفليد جميل جددًا فدي 
دي  األنبا بيشوى  فداعدتددندا أن ندعهدب مدع أبديدندا 
األسف  رئيل الدي   لنيايد إخوتنا الد هدبدان فدي 
دي  الس يان المالصق لدي نا  فمن الدندادر وجدود 
دي ين متجاورين  بيدها ومع ع   اليوم ننتدظد  
ميايدتهم لنا  ونستفبل إخوتنا رهبان دي  الس يدان 
ونفضى الوقت نحت ل مياً  وفى عيد الفيامة نك ر 
 األمدددددددددددددددددد  ندددددددددددددددددد ددددددددددددددددددسدددددددددددددددددده 
ومنع أن أصبحت أسف ًا ثم بط يد   صدار الديديدد 
مناسبة الستدفدبدا  الدايدارات الد سدمديدة وإ دهدار 
المحبة من كل طوائ  المجتمع الم د ،  سدوا  

 في خدمتي بالبحي ك أو بيد ذلك في الكاتدرائية
 

: هددل مدداقا  قددداسددة الددبددابددا تددواضدد وس ٢س 
 يستشي  ف لة الييد بيد كل هعه المسؤوليات؟

ميالد المسيح فد لدة خدال دة ندتدعوقدهدا بدفدلدوبدندا 
وأروالنا  فننتفل من ال وم إلى ال طد  وال دالك 

 بالطفل ال  ايحى وهي ف لة ت ت   الوجدان 
 

: ماذا يتمنى البابا تواض وس للدكدنديدسدة فدي ٣س 
 ؟٢٢٢٢عام 

أتمنى السالم لم   كلها ولديدل الدكدنديدسدة فدفد   
السالم لين ييم يظلل لياتنا  وينتش  من مؤسسدة 

  ألخ ى  ومن بيت إلى بيت ومن جيل إلى جيل
 

: يولدى قدداسدة الدبدابدا تدواضد وس عدندايدة  ٤س 
خاصة لب امج ال عاية االجتماعية بسبب صيوبدة 
الظ ف االقدتد داد، لدالديًدا    فدمدا طدبديديدة هدعه 

 الب امج؟
من ستة سنوات بدأنا است اتيجية مدحدددك لدبد امدج 
ال دمة االجتماعية فهي تشمل المساهمة في قواج 
البنات  ودعم التيليم الجاميي وما قبل الدجدامديدي 
ولاالت الم ض  واليمليات وال حوصات  بددأندا 
في السنة األولى بكنائل الفاه ك ثم عممناها عدلدى 
الفاه ك الكب ى ثم وجه بدحد ى والدفدنداك ثدم وجده 
قبلي كله  هعه المنظدومدة تددار بدالد قدم الدفدومدي  
بحيث يتم تسجيل بيانات متلفى ال ددمدة  وهدو مدا 
يمنع أ، صدورك مدن صدورك االلدتديدا   ويدفددر 
االلددتدديدداجددات الدد عددويددة مددن خددال  ل دد هددا 
ومي فتهدا بددقدة  وبديدد أن اندتدهديدندا مدن ل د  
مدتددبدد عددي الددكددنددائددل بدددأندا الدديددمددل عددلددى خدددمددة 
المؤسسات ال ي ية  وأصبح لدينا خطدة واضدحدة 
لمواردنا ومن يديدمدل عدلديدهدا ومدن يدحدتداج لدهدا  
وجيلنا المؤسسدات الد ديد يدة كشد كدا  لدلدتدندمديدة 

  ييملون تحت مظلة أسف ية ال دمات
 
الددتدد ددق هددعا الددوصدد   «بددابددا الددمددحددبددة»:    ٥س

المحبة ال تسدفد  »بفداستكم وأنت دائم الت ديد ب ن 
 في لياك البابا؟ «المحبة»؟ ماذا عن «أبداً 
أوالً المحبة هي الدكدلدمدة الدمد د دلديدة الدتدي فدي  -

الكتاب المفدس  والسيد المسيح لينما أتى عدلدمدندا 
ألبوا بيدضدكدم »المحبة  وآخ  وصية له قا  فيها 

 ً   فالمحبة هي شغلنا ووقود لياتنا والشدي  «بيضا
الوليد العى سن خعه مديدندا لدلدسدمدا   فدكدل شدي  

سنت كه على األرض مثل اإليمان  ولكدن عدنددمدا 
نعهب السما  لن نحتاجه ألننا سنكدون وقدتدهدا مدع 

  هللا
فالمحبة وعملها هي الشي  الوليد العى سي اففدندا 
فى السما   لو أنك ساعدت إنساناً  أو كلمته كلدمدة 
طيبة كل هعه األعما  المملو ك مدحدبدة هدي الدتدي 

  ستبفى مينا في السما 
 

: هل لدى الكنيسة أرقام محددك تكش  لدجدم ٦س 
 المساعدات التي تفدمها؟

مدلديدون  ١١في الفاه ك فف  ساهمنا بما يايد عدن 
شهور  أ، أكدثد   ١٢جنيه في تاويج ال تيات في 

من مليدون جدنديده شدهد يًدا  وهدي أرقدام كدبديد ك  
وبالتواق، مع ذلك لاالت اليدالج الددوائدي الدتدي 

مليون إضافة لليدمدلديدات الددقديدفدة مدثدل  ١٢بلغت 
 ٢٢قرع قوقية األذن وفص الكلى التي تد دطدت 

مليون  وهي مج د دليل على لجم اليمل  إضافة 
  إلى مساهمات األطبا  وتب عاتهم

 
كانت كلمتكم قبل بد   «االستنارك والجهل»:    ٧س

اجتماع المجمدع الدمدفددس فدي يدونديدو الدمداضدي  
قداستكم ينشد االستنارك  فهل تيانى الكدنديدسدة مدن 

 الجهل؟
ربما ليل من الجهل بمينداه الدمديد وف  ولدكدن  -

من نفص المي فة  فلديدل كدل مدا يديد ف يدفدا   
وشي  طبييي خاصة لينما نكون في مسئدولديدات 
ميينة ليل كل شي  الش ص يسدتدطديدع الدحدديدث 
فيه  فهنا  أشيا  تتدم ونسدتدطديدع أن ندفدولدهدا فدى 
مكاتبنا وهنا  ما ين ع أن نفوله على مستوى عدام  
فنحن ن اطب أناساً ب عداد كبي ك وجماهي   فالبدد 
أن ت  ج الكلمة بحساب  ولينمدا ال يدكدون لددى 
اإلنسان الفدر الكافي من المديد فدة ويدتدحدد  فدى 
ً و دديدد  دقدديددق   مدوضددوع يددكددون كددالمدده مشددوهددا
فاالستنارك هي الين   المهم جدداً  وعدلدى فدكد ك 
قضية االستنارك والجهل تلك واجهت اإلنسان مندع 
وجوده على األرض ووجود األديان والد دلدسد دات 
والثفافات والحضارات  ُوِجد أشد داي يد دهدمدون 
هم المستني ون  ووجد أش اي يحتل الدجدهدل أو 

  الظلمة مسالة كبي ك بفلوبهم
 

: كديدد  تدفددسدم الدكددنديدسددة بد امدج الد عدايددة ٨س 
 االجتماعية المناسبة لكل فئة؟

بدندت »على سبيل المثدا  هدندا  بد ندامدج يسدمدى 
 ١٤  وهو دفت  توفي  لل تديدات مدن عدمد  «الملك

سنة  لتى ت ل سنا مناسبة للاواج فدتدجدد مدبدلد  
يسداعدددهددا عدلددى الدداواج بددكدد امددة  وهددي أمددوا  
تستثم  في البنو  ومكاتب الب يد  أما مسداهدمدتدندا 

  وهدو عدبدارك «علم ابنك»في التيليم فهي ب نامج 
عن مجموعات تدفدويدة بد عدداد قدلديدلدة تديدفدد فدي 
الكنائل لمساعدك األسد  الدبدسديدطدة عدلدى تديدلديدم 
أبنائها  وهي أنظمة نحولها من المساعدك الدندفدديدة 

  إلى التنمية
 

: على ذك  التيليم   مدا رييدة قدداسدة الدبدابدا ٩س 
لتطوي  المؤسسات التيليمية الكنسية مثدل مديداهدد 

 وكليات الالهوت؟
لدينا نوعان من التيليم في الكنيسة  نظامي و ديد  
نظامي  والنظامي هو المياهد الالهوتية والكليات 
اإلكلي يكية وهي تمنح شهادات إتمام التيلديدم  أمدا 
 يد  الدندظدامدي  فدهدو الدوعدا ومددارس األلدد  
واللظنا وجود ق ور مالي في هعه المؤسدسدات  
فطلبنا من األقباط توجيه تب عداتدهدم لدلدمدؤسدسدات 
التيليمية  وعملنا على تجويد اليمل التيليمي  وقد 
بدأنا بميهد الدراسات الفبطية وأنش نا فيه اسدتدديدو 

  لأللحان الكنسية  وجددنا المبنى وهكعا
 

: استحد  ميهد الدراسدات الدفدبدطديدة هدعا ١٢س 
 اليام قسًما للت ا  الي بي المسيحي فلماذا؟

ميهد الدراسات الفبطية يدرس الدتداريدن مدن أيدام 
السيد المسيح لتدى الديدوم  وفدى الدفد ن الديداشد  
الميالد، بدأت الكنيسة تست دم اللغة الي بية  إذن 

ق ون تجاور فيها اللغة الديد بديدة لدغدتدندا  ١٢لدينا 
الفبطية  فتكون ت اثا من كدتدابدات ومد دطدوطدات 
وش ولات باللغة الي بية  وامتدت للشام وما بيدن 
النه ين  وكان البد أن يددرس مديدهدد الددراسدات 
الفبطية هعا الت  ص الع، يمتد ألل  سدندة  بدل 
إن عدم دراسة تلك ال دتد ك ق دور فدي الدمديدهدد  

  وهعا ال يينى إن إضافة علم يلغى علما آخ 
 

: لض ت من قبل منتدى شباب اليالم فدي ١١س 
 شدد م الشدديددن  فددمددا رأى قددداسددتددك بددالددتددجدد بددة؟
هعا المنتدى يديدكدل اهدتدمدام الد ئديدل بشد د ده 
واألجهاك التن يعية بالشباب  وهي ملتفيات تيدطدى 
أمالً في المستفبل  وهعا الديدام أضديد  لدلدمدندتددى 
ع ض مس لي بيدك لدغدات والد وبدوت صدوفديدا 

سيشار   وهي كلها ت ورات تدواكدب الديد د   
وت تى بالتاامن مع قيادك م   لالتحاد األف يدفدي  
وأف   أن بالد، تفيم مدؤتدمد ات لدلدشدبداب وألدد 
أوجه ال    أيضا هو تييين ال ئيل لمجموعة من 
الشباب نواباً للمحافظين في مطلع الثالثينات وهي 

  ق اك لإلمام
 

: كي  تفديدم قدداسدتدك خددمدة الشدبداب فدي ١٢س 
 الكنيسة الفبطية؟

خدمة الشباب بح  واسع ولدينا شباب كث   ولكدن 
الفادك المنوط بهم خدمة الشباب أقل عدديًا  ونيمل 
على إعداد قادك جدد وأسف ية الشبداب تدفدوم بددور 
كبي  في هعا اإلطار  وهندا  اجدتدمداعدات شدبداب 

مدفددرأ أقدو  إندندا فدي »كبي ك في كل كنيسة  و
    بل في تطوي  مستم «لالة امتياق

 
: هل ي ك  قداسة البابا في م اجديدة قد ار  ١٣س 

الع، يمنع األقباط من  ١٩٨٢المجمع المفدس عام 
 قيارك الفدس؟

بيد التال  األراضي  ١٩٦٧هعا الف ار ات ع عام 
الي بية في ع   البابا كي لل  ثم صدر به ق ار 
مجميي  ولكن الامن تغي  لاليا  ل مان الدفددس 
من قيارك األقدبداط سداهدم فدي إضديداف الدوجدود 

  الفبطي  ر م أنه أكب  سند لم   هنا 
 

: ما الجديد في مل  دي  السلطان الدفدبدطدي ١٤س 
 بالفدس الع، استولى عليه ال هبان اإلثيوبيين؟

ماقا  الموضوع مجمدا  بل إن كل الدجدهدود مدع 
إثيوبيا تت كا في قضية سد الدندهدضدة والدكدنديدسدة 
تليب دور في هعا المل   ولكن الحياك السديداسديدة 
في إثيوبيا تغي ت  ولم تديدد الدكدنديدسدة اإلثديدوبديدة 

  مؤث ك مثل الماضي
 

: في ع   الدبدابدا تدواضد وس تدحدولدت  ١٥س 
الكنيسة الفبطية لمؤسسة قوى ناعمة في ال ارجية 

 الم  ية كي  تنظ  لهعا التحو ؟
م   كالميبد  وال يمكن االسدتدغدندا  عدن عدمدود 
منه  ألد األعمدك هي الكنيسة  واألقه  والجديد  
الم  ،  فالكنيسة المد د يدة صدوت وضدمديد  
ولق وسنفدم شدهدادتدندا بدكدل صدد  أل، رئديدل 
أجنبي ياورنا  ألننا كنيسة وطنية  ومن بين تدلدك 
الايارات لفائي بالملك سلمان بن عبد اليايا  وقد 
كانت جلسة ودية للغاية روى فيدهدا ذكد يداتده فدي 
الدفداهد ك  وكددعلدك قارندا سددمدو ولدى الدديدهدد فددي 
الكاتدرائية  وبيددهدا بددأندا فدي ابدتديدا  مدطد ان 

  لل الك ألبنائنا األقباط الياملين في السيودية
 

: هل تتوقع قدداسدتدكدم أن تدفددم الدمدمدلدكدة  ١٦س 
الي بية السيودية على ت سيل أو  كنيسة قدبدطديدة 

 هنا  بيد تلك المبادرات الطيبة؟
  أ ن أن هعا ليل بييدًا

 
: كي  ي   قدداسدة الدبدابدا تدواضد وس  ١٧س 

عالقته بالددولدة الدمد د يدة فدي السدندوات السدبدع 
 الماضية؟

عاص ت ثال  ريسا  الدكتدور مدحدمدد مد سدى  
والمستشار عدلي من ور  والمشي  عدبدد الد دتدا  
السيسي  الكنيسة دائًما مؤسسة لها ضمديد   ولدهدا 
صوت وتتياون مع الدجدمديدع  ولدكدندهدا ال تسدمدح 
باالعتدا  على الوجود الكنسي  ومع م سدى كدان 

  ومدع «الدبدلدد بدتدتدسد  »هنا  إلساس عدام أن 
ال ئيل عدلي من ور شي ت أنه ع   التدواقن 
واستيادك م    وفى ع   السيسي بدأت م د  
تنطلق فى نهضة  ي  مسبوقة  سوا  مش وعدات 
أو ب امج متيددك تبنى المستفبل  مثل الط   التدي 
هددي شدد ايدديددن جددديدددك تددمددتددد فددي قددلددوب الددمدددن 

  الم  ية
 

: أرِو لنا كواليل اللحظة التي تلفيت فديدهدا ١٨س 
 ٣ات اال للمشاركة فدى خد يدطدة الدطد يدق يدوم 

 ؟٢٢١٣يوليو 
أشه  فدفد    ٧كنت جديداً على ك سي مارم قل 

ولكنني كنت أق أ عن لالة الدغدلديدان فدي الشدارع 
التي بلغت أق اها بيد اإلعالن الددسدتدور، الدعى 
أصدره ال ئيل م سى  ور م أنندا شديدب يدحدب 
الدين  ولكنه يك ه الحكم الدديدندي  وندتديدجدة لدهدعا 
الدغدلدديدان اضددطد رت إللددغدا  اجددتدمداع األربديددا  
األسبوعي  واتجهت لمنطفة تابية للكنيسة قد يدبدة 
من ب ج الي ب  ثم بيدها تلفيت ات اال للمشاركة 
في اجتماع مهم  ففلت إنندي بديديدد عدن الدفداهد ك  
ففالوا إن طائ ك ست خع  من ب ج الديد ب بديددهدا 

دقيفة وصلت المطار  واسدتدفدبدلدندي مدديد ه   ٢٢بـ
وكددانددت أو  مدد ك فددي لدديدداتددي أركددب الددطددائدد ك 
الهليكوبت   ووصلت إلى الفاه ك قبدل الدثدالدثدة ثدم 
توالى لضور الش  يات اليدامدة  وبديددى جدا  

فضيلة اإلمام األكب  من األق    ولض  ال  يدق 
السيسي  وتناقشنا بشكل ديمف اطي ثدم بددأوا فدي 
صيا ة االقت ا  في بيان راجديده اإلمدام األكدبد  
لغويًا  ثم اقت   ال ئيل السيسي أن ندفد  لدولده  
فوجدنا أن عددنا كبي  فجدلدسدندا  ثدم اقدتد لدوا أن 
يلفى كل منا كلمة  ووقعوا علينا أوراقدا بديدضدا  
لنكتب فطلبت ورقتي بيضا   لم أستطع أن أكدتدب 
شيئا وق رت االرتجا   لمحت الديدلدم الدمد د ، 

كدلدندا أخددندا »وتحدثت عن ألوانه  وبديدد الدبديدان 
  ثم تناولنا الغدا   وفدى طد يدق «بيضنا بالحضن

اليودك بالهليكوبت  رأيت فد لدة الدمد د يديدن فدى 
  الشوارع وسميت أصوات ال  لة في السما 

 
: ألم تت دد في االستجابة لهعه الددعدوك فدي ١٩س 

  ل ارتبا  المشهد السياسي آنعا ؟
لم أت دد إطالقًا  وشي ت أن كل من أع فهدم فدي 
الشارع فيما عدا أنا  وكان من ال يب أن أشار  
في المظاه ات فف رت المشاركة الوطدنديدة عدلدى 

 ط يفتي  وذهبت الجتماع خارطة الط يق 
 

: وبيد كل هعه السنوات    كي  تفيم قضية ٢٢س 
 المواطنة في م  ؟

ات عت الدولة خطوات كبي ك وواسية لدتد دحديدح 
المسار واألخطا  التي كداندت تد تدكدب السدندوات 
الماضية  فيلى سبيل المثا  قانون بندا  الدكدندائدل 
قنن أكث  من أل  كنيسة لتى اليوم  فدي مدحداولدة 
ليالج أقمة عاشت عش ات السنين عجاندا فديدهدا 
عن بنا  كنائل بسبب عددم وجدود الدفداندون  أمدا 
تفنين بنا  الكنائدل فدجديدل مدن كدندائسدندا مدبداندي 

  ش عية ومسجلة لدى الدولة
 

: كديد  راجدع الدبدابدا تدواضد وس مدلد   ٢١س 
 ال هبنة الفبطية؟

البابا ال ييمل مدند د دًا  بدل لدديدندا لدجدندة لشدؤون 
أسف ا  ومدن لدق  ٣٢ال هبنة تضم في عضويتها 

البابا أن يسدتددعدى أ، لدجدندة وقدتدمدا شدا   وقدد 
لد صددت الدد ددتدد ك الددمدداضدديددة عدلددى لضددور كددل 
اجتماعات لدجدندة الد هدبدندة  وأصددرت قد ارات 
ضب  ال هبنة وبيد م ور سنة بديدا الضدوابد  
انتهت  وكان الت كيد كله علدى االخدتديدار الدحدسدن 
لمن يلتحق بالدي   فنفابدل ألديداندا مدن لدم يدتدلدفدوا 
الدراسة الدكدافديدة أو مدن ال تدؤهدلدهدم ند دسديداتدهدم 

  لل هبنة
 

: إلددى أ، مدددى يدديددتددبدد  قددداسددة الددبددابددا  ٢٢س 
تواض وس مواقع التواصدل االجدتدمداعدي تدحدديداً 

 يواجه الكنيسة المياص ك؟
السوشيا  ميديا شكلت تحديا لنا  ولكندندا اسدتد ددندا 
منها في ال دمة  في التواصل مع الشباب وتدفدديدم 
ال دمة بال يديو  على سبيل المثدا  اجدتدمديدت مدع 
كنائل المهج  بال يديو وكون  انل  ولكدن هدندا  
جوانب سلدبديدة  فدالدبديدا اسدتدغدلدهدا وأصدبدحدت 
من ات لألل ا  الد دارجدة واالتدهدامدات الدكداذبدة 

والد بفى يحل إنده »والشائيات المغ ضة  وكل 
  وأليانا يدندتدفددوا «مهم أوى علشان بيفو  كلمتين

أ، شي  في الكنيسة ر م إن الدمدجدمدع الدمدفددس 
وآبا ه ل اس على اليفيدك والطفل  ولديهم  يد ك 

  ومدع «مين ي  لد من الشارع يفو  عليهم كدا»
ذلك أتدفدبدل كدل االندتدفدادات ب ددر رلدب  فد ندا 

وكدل هدؤال  أوالد،  وأتد اجدع »  البابا«و ي تي 
  أليانا عن ق ارات إن كانت خاطئة

 
: أال تؤث  هعه االتهامات في ند دل قدداسدة ٢٣س 

 البابا تواض وس؟
تيلمت في كنيستي أن يدكدون لددى ضدمديد   وأن 
أخدم ب ورك إيجابيدة  وأن أتدمدتدع بدالدمدسدؤولديدة 
وبمي فة بالمكانة التي أشغلها وهي مكانة لم أسدع 
إليها  وهو تكلي  إلهى  وهللا يسندني وأعمل على 
هعا األساس وماض في ط يفي  ونظ تي للجميدع 

  ألندهدم ال «بي يدبدوا عدلدى»أنهم أبنائي وأليانا 
  يي فون الحفيفة

 
أال ييكل ذلك خالفات بين آبا  المجدمدع :    ٢٤س 

 المفدس؟
أسف ا  ولسندا  ١٢٨االختالف شي  طبييي  فنحن 

قوالب جامدك  ولدينا فدى الدمدجدمدع آرا  وريى  
وهنا  أمور ن تل  عليها فنؤجل الدندفداأ فديدهدا  
وأمور أخ ى تح د األ لبية كدبديد ك   الدمدجدمدع 

لجان فإذا اختل  اآلبا  فدي  ١٢المفدس يت ل  من 
لجنة ميينة لو  قضية بيينها  ي فيدون الدفدضديدة 
إلى بفية اآلبا  بم تل  وجهات النظ   لكي ن ل 
  إلى رأى محدد  وك ن المجمع المفدس هو الحكم

 
: خال  السنوات الماضية تطورت عالقدة  ٢٥س 

الكنيسة الفبطية وأصبحت موجودك مع كل كنائدل 
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 العالم... ما أحالمك في هذا الملف؟
أحاول أن أعقد عالالاالاط بال العالك مالن ئال  ئال الا ال  
العالم، ب  وئ  المؤسساط في العالم، وهدف الا مال  
ذلك السالم والمسالة،، فالالال عال  عالالاالايال الا فالي 
مصالالة بالالةالالالالال الاللالالك ابمالالام اتئالالعالالة وبالالدا  ابفالال الالا  
وبالطوا ف اتخةى، فكلالمالا ااال الةبال الا مال  بالعال  

 .يةاهم ا أئعة لكي نع ش في سالم
 

: ما المواصةاط ال الي نال الفالة فال الاالا الالعالابالا ٦٢س 
 يواضةوس ح   اخ  ا  أب أسقةاً جدندً؟

المواصةاط الةوح الك أسالاسال الك ونالال الف عاللال الاالا 
ابدا ، أو ال دب ة الك سي، ثم الةوح االج المالاعال الك 
وإجاد، اللغاط ونشجن الد اسالك، وأحال الانالا نال الفالة 
لم  سافة إلى الخا ج وعم  بوظا ف عامك وفالى 
نة  الوات ئان مل حقا بالالالكال ال السالك، أم الالخالدمالك 

 .والعم  بال وازم
 

: ايةقت من اتنعا مكا نوس ل قس م الالمال ال الا  ٦٢س 
 إلى ثالثك إنعا اش اط فما الجدند؟

ايةق ا على ذلك، ولك  لم نع   أشخاصا ولم نالحالدد 
وا ا بع  ه، واتنعا مكا نوس ندبة الالعالمال  هال الا ، 

 .ونقوده في الم  ا
 

: ه  ه ا  أم يطو  في االانالون اتحالوال  ٦٢س 
 الشخص ك لألاعاب؟

مالالطالاللالالوب مالال الالا ئالالةاسالالا  ئالال الالا الال  االالانالالون أحالالوال 
شخص ك واحد، وحال ا نالعالمال  عاللالى الالمالسالوداط، 

% ونال العالقالى الالكال ال السالك ٥٩ووصل ا إلى أئثة مال  
 .الكاثول ك ك ن  فة مالحفاياا

 
: ه  فكة االداسالك الالعالابالا يالواضالةوس فالي ٦٥س 

 ئ ابك مذئةايه؟
ل   لدىَّ وات لك ابك مذئةايي، ولالكال ال الي أ  ال  
في ذلك فعال، والوات مشكلك ئع ة، بال السالعالك لالي، 
سوا  العم  الةوي  ي ال ومي أو مال الابالعالك ئال الا ال  
الماجة في الةالجالة، بسالعال  يالغال ال الة الال الواال الت أو 

 .الزنا اط ال ي نقوم باا
 

: ما  أنك ف م  نشالعالاالك بالالالعالابالا ئال الةلال  ٠٣س 
 الةابن أبو ابصالح؟

، العابا ئ ةلال  الالةابالن أسال  «مج ش حاجك ف ه»
أول مد سك للع اط في عصةه، واس قدم مالطالعالعالك 
في مصة، واد ئان م طو ا جدًا، وما نجةى هال الا 
ل   إصالحا، ب  إني أع د يةي   الع ت الكال السالي 
م  الداخ ، وهي مسؤول ك ماالمالك أعالمال  عاللال الاالا 
حال ًا، فلم نك  ه ا  مك   لسكةي ة الالعالابالا عاللالى 

 .أا  يقدنة
 

: اف  حت م ذ أنام المك عك الالعالابالاونالك وهالي ٠٣س 
 جدند، على الك  سك... ما هدفك م  يأس ساا؟

وجدط الك   الك س ك م  اثة، في أئثة م  مكالان، 
أ دط أن أجمالعالاالا فالي مالكالان واحالد نسال الةال الد باله 
الجم ن، و أنت أن أسساا ئمك عك اعط الك ئالعالةى، 
وهو حلم يم   ه، فلقالد يالةبال الت فالي دمال الاالو  فالي 
مك عك العلدنك، فقد ئ ت في أولى إعالدادم وأخال الي 
في  ابعك اب دا ي، ئانت المك عك ية ح أبوابالاالا فالي 
الخامسك مسا ، واد ئ ت أجل  على الساللالم فالي 
ان فا ها ل ة ح، وئ ا نقالى الصال الف ئالامالال فالي 
هذه المك عك، وئان هذا الحلالم نالداعالعال الي فاللالم أجالد 
أ ًضا في القاهة،، واة ط أن أنشأها فالي الالمالقالة 
العابوم بدنة اتنعا ب شوى وهالى مالكال العالك ئالعال الة،، 
وأيطلن أن يساهم في حةظ ال ةاث الك سي لقالةون 

 .في ال ا نخ المصةم
 

الال الصالذ هالذا الالوصالف  «بابا الالمالحالعالك»:    ٠٦س 
المحعك ال يسالقال  »بقداس كم وأنت دا م ال ةدند بأن 

 في ح ا، العابا؟ «المحعك»؟ ماذا ع  «أبداً 
أوالً المحعك هي الالكاللالمالك الالمالةالصاللال الك الال الي فالي  -

الك اب المقدس، والس د المس ح ح  ما أيى عاللالمال الا 
أحعوا بعالالكالم »المحعك، وآخة وص ك له اال ف اا 

 ً ، فالمحعك هي شغل ا وواود ح اي ا والشي  «بعالا
الوح د الذى س أخذه مالعال الا لاللالسالمالا ، فالكال  شالي  
س  ةئه على ات ض مث  ابنمان، ولكال  عال الدمالا 
نذه  السما  ل  نح اجه تن ا س كون واال الاالا مالن 

 .هللا
فالمحعك وعملاا هي الشي  الوح د الذى س ةافقال الا 
في السما ، لو أنك ساعدط إنساناً، أو ئلم ه ئلمالك 
ب عك ئ  هذه اتعمال المملو ، مالحالعالك هالي الال الي 

 .سالالالالال الالالالالعالالالالالقالالالالالى مالالالالالعالالالالال الالالالالا فالالالالالي السالالالالالمالالالالالا 
أح  إلالى االلالعالك مال  بالابالا  «بابا المحعك»ه  لق  

 ابصالالالالالالالالالالالح أو الالالالالالالالالالالوبالالالالالالالالالال الالالالالالالالالال الالالالالالالالالالك؟
-  ً  .بععا
 

ئانت ئلم كالم االعال   «االس  ا ، والجا »:  ٠٠س 
بد  اج ماع المجمن المقدس في نون الو الالمالاضالي، 
اداس كم ن شد االس  ا ،، فا  يعانى الكال ال السالك مال  

 الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالجالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال ؟
 بما ل   م  الجا  بمع اه الالمالعالةوو، ولالكال   -

م  نقص المعةفك، فل ال  ئال  مالا نالعالةو نالقالال، 
وشي  بع عي خاصك ح  ما نكون في مسئالولال الاط 
مع  ك ل   ئ  شي  الشخص نسال الطال الن الالحالدنال  
ف ه، فا ا  أش ا  ي م ونسال الطال الن أن نالقالولالاالا فالى 
مكايع ا وه ا  ما ن ةن أن نقوله على مس وى عام، 

ئع ة، وجماه ة، فالبالد  ف ح  نخاب  أناساً بأعداد
أن يخةج الكلمك بحساب، وح  مالا ال نالكالون لالدى 
ابنسان القد  الكافي م  المالعالةفالك ونال الحالدث فالى 
ً و الال الة داال الالذ،  مالوضالوع نالكالالون ئالالمالاله مشالالوهالا
فاالس  ا ، هي الع صة المام جالداً، وعاللالى فالكالة، 
اال ك االس  ا ، والجا  يلك واجات ابنسان م الذ 
وجوده على ات ض ووجود اتدنان والالةاللالسالةالاط 
والثقافاط والحالا اط، ُوِجد أشخالا  نالةالاالمالون 
هم المس   ةون، ووجد أشخا  نح   الالجالاال  أو 

 .الفلمك مساحك ئع ة، بقلوبام
 

: م  وجاك نفة اداسك الالعالابالا، مالا الالةالة  ٠٣س 
 بالالالالالالالال الالالالالالالال  الالالالالالالالال الالالالالالالالقالالالالالالالالد والالالالالالالالالاالالالالالالالالجالالالالالالالالوم؟

الاجوم ئلمايه حاد، وخاٍل م  أم محعك أو فالكالة  -
ونع مد على مااجمك الشخص، أما ال قالد فال ال العاللالذ 
بالموضوع وف ه محعك وفكة ونالؤدى إلالى حاللالول 

 .ج د،
 

: أعلم أن صالد ئالم نال السالن لاللال القالد وأنالكالم  ٠٩س 
يحةصون على االس ماع للمالخال اللالةال ال  مالعالك؟ مالا 
أئثة شي  سمع ه م   جال اتئلال الةوس حالزنالت 
 بسالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالعالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالعالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاله؟

ل   هال الا  شالي  مالعال ال ، لالكال اله اخال الالو فالي  -
وجالالاالالاط الالال الالفالالة، وأنالالا مالالعالال الالاد عالاللالالى االسالال الالمالالاع 
لوجااط نفة ئث ة، نمك  أن يُقالال، والالزمال  هالو 

 .الذم نحكم على سالمك اتمو 
 

: ه  نوجد داخ  الالمالجالمالن الالمالقالدس مال   ٠٢س 
 سالالالعالالالذ ووصالالالةالالال الالالاالالالم بالالالمالالال الالالغالالاللالالالقالالالي الالالالذهالالال ؟

عالالواً وهالم مال   ٣٦٢المجمن المقالدس نالالم  -
أعما  مخ لةك وم  خلة اط ثقاف ك ويعل م ك مخ لةك 
ولغاط م  وعك، ودوا ة خدم ام مخ لةك فا ا  م  
نخدم في الصع د وفى الوالناط الم حد، اتمةنك ك 
أو أو وبا، ويلك ال  وعاط يثةى المجمن المقالدس 
والخدمك والم ااشك جداً، وشي  بع عي أن يالكالون 
ه ا  وجااط نفة م  وعك، فالالالمالجالمالن الالمالقالدس 

لك ه ععا ، ع  أفكا  وعقول يةكة  «ل   اوال »
ً يال الجالمالد  وي ااش وأح اناً يم د الالمال الااشالك وأحال الانالا
الم ااشك لعع  الوات حال الى نالد س الالمالوضالوع 

 .بشك  أئعة، فك  اتمو  م احك أمام ا
 

: ه  نالن العابا في حسابايه  دود الةع ،  ٠٢س 
أو ن أثة بالأصالحالاب الصالوط الالعالالالي فالي ايالخالاذ 

 القةا اط؟
لو اتصواط العال ك عاالك، شالي  مالقالعالول جالداً  -

ون عغي االس ماع إل اا في ايخاذ القالةا ، لالكال  لالو 
اتصواط العال ك فا  الك ال يالأثال الة لالاالا، فالاالؤال  

 .«خل ام ن كلموا بةاح ام زم ما ب قولوا»
 

: عادط اتدنة، لة ح أبواباا م  جدند أمام  ٠٢س 
الةهعان وبالعي الالةهالعال الك. مالا أبالةز ابجالةا اط 

 ال ي ايخذياا الك  سك خالل عام ابنقاو؟
يم ف ح اتدنة، أمام الةهع ك بحسالاب وإجالةا اط  -

فالي  ٦مع  ك مث  أال نقع  الدنة سالوى  اهال  أو 
العام، ويم االيةا  على أن ئ  دنة نالعالمال  نالفالامالاً 

ً »في ف ة، اتصوام بأن  أو أن  «نغلذ أبوابه يمامالا
نقة  في صوم وصالوم ال، أو نالقالةال  فالي نصالف 
اتسعوع ونة ح أبوابه في الال الصالف ا،خالة، وئال  
دنة حس  ظالةوفاله، ويالم االيالةالا  عاللالى يالأجال ال  
 سامك الةهعان في الكا وط فالي اتدنالة، بالعال  
الواالت، وئال  ياللالك إجالةا اط لالالعال  مال الفالومالك 

 .الةهع ك واتدنة،
 

: ما حق قك ما أث ة ع  ا ام الك  سك بحالصالة ٠٥س
 الذمك المال ك لةهعان اتدنة،؟

 .يلك شا عاط ولم نحدث شي  م اا -
 

: مالالة أئالالثالالة مالال  عالالام عالاللالالى االال الال  اتنالالعالالا ٣٣س 
إب ةان وس أسقف و     دنة أبو مالقالا  عاللالى نالد 
 اهع   بالدنة، م ى س  م  سامالك خاللال الةالك لاله فالي 

 الدنة؟
-  ً  .ال نوجد يةك ة حال ا
 

: ه  انالعطت اتمو  داخ  دنة أبو مالقالا  ٣٣س
 بعد مق   اتنعا إب ةان وس؟

اتمة ن الع  ش ئاً فش ئالاً، وال نالوجالد االنالقالسالام  -
الذم ئان ظاهةاً م  االعال ، ولالدى  هالعالان الالدنالة 
اج ماعاط شاةنك نال الفالمالون فال الاالا أمالو هالم وأنالا 
أزو هم ئ  شالاالة أو شالاالةنال  وأسال المالن إلال الاالم، 

 .وبع  الةهعان أ سل اهم للد اسك في الخا ج
 

: ومالالاذا عالال  مالاللالالف يالالقالال الال الال  دنالالة اتنالالعالالا  ٣٦س 
مكا نوس السك د م بوادم الةنان   ة المع ةو 

 به ئ س اً؟
-  ً  .هذا الملف ل   مطةوحاً للد اسك حال ا
 

: مالا آخالة يالطالو اط دنالة اتنالعالا ئالا اس ٣٠س 
 بالالوادم الالال الالطالالةون  الال الالة الالالمالالعالال الالةو بالاله أنالالالاً؟

لم نص  لشي  في ملف دنة اتنعا ئا اس، لكال   -
هو مكان   الة مالعال الةو باله وال بالأم شالي  نال الم 

مال   «مشاللالوح»داخله، والةاه  المالسالئالول عال اله 
الك  سك ومواوو ونع عة مطالةوداً مال  الالكال ال السالك 

 .القعط ك ات ثوذئس ك
 

: لالالكالال  الالالدنالالة لالالدنالاله صالالةالالحالالك عالاللالالى مالالواالالن ٣٣س
، ونة الح أبالواباله «ف   بو »ال واص  االج ماعي 

لألاعاب، وه ا  م  نذه  لزنا ياله والال العالةع لاله، 
 ئالالالالالالالالالالالالال الالالالالالالالالالالالالف يالالالالالالالالالالالالالةى اتمالالالالالالالالالالالالالة؟

الدو  ا،ن على الدولك، فعل اا ال حة  لمواجاك  -
ذلك المكان، فالك  سك فعلت ما عل اا وأعلال الت أن 
المكان   ة مع ةو به ئ سال الاً، ونالحال  لالم نال القالدم 
بشي  للدولك ضده، لكال  عاللالى الالدولالك أن يالعالاد  
ويالالؤدى دو هالالا، فالالأنالالا ئالالكالال الال الالسالالك أعالاللالال الالت عالالدم 

 .مشةوع ك المكان، وعل اا هي ال حة  ضده
 

: يحدن  ال فام ابدا م بالك  السالك وضالخ  ٣٩س 
دما  جالدنالد، فالي الالمالوااالن ابدا نالك هالو شالغاللالكالم 

 الشا  . إلى أن  وص  هذا اتمة؟
ما ن م هو يةي   الع الت الالكال السالي مال  الالداخال ،  -

وال غ  ة بال ئ  الم اص  ابدا نالك بالالالكال ال السالك، 
س واط،  ٠فسكةي ة المجمن المقدس جعل ا دو يه 

وح  ما االى دو ي   يم ان خاب سكةي الة جالدنالد، 
وهذا يغ  ة ماالم، فالةالي زمال  الالعالابالا شال الود، ظال  

دو اط، ونة  اتمالة  ٥عاماً نع ى  ٦٢السكةي ة 
لجان المجمن المقدس العشة، يم يغ  الة مالقالة نالاالا 

 .العشة، ل جدند دما  العم  والمسئول اط
 

: إلى أم مدى وصلت االداسال الكالم لالكال  مالا  ٣٢س
 يطمح إل ه في الم فومك ابدا نك داخ  الك  سك؟

% م  يةيال ال  ٣أس ط ن القول إن ي عملت نحو  -
 .الع ت الك سي، وما زالت ه ا  أش ا  ئث ة، جداً 

 
: م ى س طال ال جدند المجل  الملي العام  ٣٢س 

 للك  سك الم  ا ك والن ه م ذ س واط؟
أنا مع ةض على اسم المجلال  الالماللالي، فالكاللالمالك  -
ال أاعلاا عاللالى نالةالسالي، حال الى وإن ئالان  «الملي»

ال عع ة له مع ى ج د، فالمل  وال ح  يلك مسم الاط 
م  أنام الدولك العثمانال الك، فالأنالا مالوابال ، ونالمالكال  

 «الالماللالي»يسم ك هذا المجل  أم اسم آخة  ال الة 
 .وأنا موافذ عل ه

 
: سعذ أن شكل م لج ك لاذا اتمة، إلالى أنال   ٣٢س

 وصالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاللالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالت؟
فعالً يم يشك   يلك اللج ك ود ست الالمالوضالوع،  -

ونحاول أن نالةالكالة فالي يالغال ال الة االانالون الالمالجاللال  
ويقدنمه لمجاللال  الال الواب وأن نالأخالذ دو ه ونال الم 

 .إاةا ه
 

 : مالالالا آخالالالة ئالالال الالالاب االالالةأه الالالالعالالالابالالالا؟ ٣٥س 
، «لالى ئالوان نالو»ئ اب ع  مؤس  س غافالو ،  -

أهداه لي السة ة الس الغالافالو م الالجالدنالد بالالالقالاهالة، 
 .ح  ما زا ني في المقة العابوم بالكايد ا  ك

 
س واط مةط عاللالى جاللالوسالكالم عاللالى  ٢:    ٩٣س 

الكةسي العابوم. وضع م في أول لقا  من المجمن 
محاو  للعم  الكال السالي، فالمالاذا  ٩المقدس للك  سك 

 يحقذ؟ وما الذم ن  فة؟
نعم  في المحاو  الخمسك، لك  اد نكون هال الا   -

محو  أنجزنا ف ه أئثة م  ا،خة، فالمالثالالً مالحالو  
ال عل م الالهويي بايساعه نا م به، وأخذنا خطواط 
جاد، ف ه، سوا  في المعاهد الالهوي ك أو الكاللال الاط 
ابئل ةنك ك، أو بةامج يد ن  الُخالدام، وئال  ذلالك 
نس ة بخطواط ج ّد،، ومثالً ه ا  بةامج الةعالانالك 
االج المالاعال الك أخالذط مالجالاالً ئالعال الةاً مال  الالعالمال ، 
وأصعحت ئ  ئ  سك يعلم هي بال العالمال  إناله، وئال  
إنعا ش ك ف اا خدماط، ونسالقال الا بال ال  الالجالمالعال الاط 
والمؤسساط الخ ةنك ال ي يخدم، ووضع الا إبالا اً 
ل عةو ئ  مؤسسك الح ز الذى س خدم ف ه، بح   
ال ن م إسقاب أم مال الطالقالك أو فالئالك مال  الالخالدمالاط 

 .االج ماع ك للك  سك
 

 : سؤال دا م ال كةا ، ئم نعلغ عدد اتاعاب؟٩٣س 
ال نوجد لدن ا حصالة داال الذ لالعالدد الالعالالالونالاط  -

ً فالي مصالة،  ٣٩الك س ك، لك  هالم نالحالو  ماللال الونالا
مل ون خا ج مصة ال نعةفام جالمال العالاً،  ٦وه ا  

تن ه ا  أاعاباً لم نةيعطوا بالك ا   فالي أمالائال  
 .ئث ة،

 
قدددا ددب الددبددابددا 
يلتقي  ديديدرندا 
الدددددددد ددددددددديددددددددد 

 بأ تراليا
اس القالعال  االداسالك 
الالالعالالابالالا بالالالالالمالالقالالة 
الالالالالالالالعالالالالالالالابالالالالالالالوم 

يأيي زنا ، السةال الة  ,بالقاهة،، السة ة محمود زاند
المصةم لقداسك العابا بغةض ال عا و بالمال الاسالعالك 

 -يول ه م صعه الجدند سة ًةا لمصالة فالي ئالانالعالةا 
أس ةال ا. واد يم ي اداس ه ال الوفال الذ لاللالسالةال الة فالي 
مام ه الجدند،. وم  جانعاله أعالةب السالةال الة زانالد 
بدو ه ع  أم   ه أن نزو  اداسك العالابالا أسال الةالال الا 

 في أث ا  ف ة، عمله ه ا .
 

تدددقدددديددد  
الكنيسب 
القبطيدب 
بددأل دد  
صددددور  
وبأشم  
صددددور  

صارت مسئوليب هذا ال ي  ....كلمب قدا ب البابدا 
 لي احتياليب لخري ي معهد الدرا ات القبطيب

شاد اداسك العابا اح ةال ك معاد الد اساط القعطال الك 
بخةنج ه وذلك بمسةح اتنعا  ون  بالكايالد ا ال الك 

وسلم اداسالك الالعالابالا شالاالاداط  .المةاس ك بالععاس ك
ال خةج لاللالحالاصاللال ال  عاللالى شالاالاداط الالدئال الو اه 
والماجس  ة والدبلومالاط بالجالمال الن أاسالام الالمالعالاالد 

 .٦٣٣٥إلى  ٦٣٣٣لألعوام م  

قدا ب البابا يستقب  ولد من الكنيسب الكاثوليكيدب 
 اليرنسيب

اس قع  اداسك العابا بالمقة العابوم بالالقالاهالة،، وفالد 
م  الك  سك الالكالاثالولال الكال الك الالةالةنسال الك مال  عالا اللالك 

ألالقالى  .الةةنس سكان الذن  نزو ون مصالة حالالال ًالا
  ,اداس ه عل ام ئلمك  ح  خاللاا باالم فالي مصالة

ئالالمالالا يالالحالالدث االالداسالال الاله عالال  الالالدو  الالالةوحالالي 
واالج ماعي للك  سك مؤئدًا على أن ا نق دم بالس الد 
المس ح الذم علم ا أن نخدم ئال  إنسالان ، ولالذلالك 
فالك  سك يج اد بإنشا  الالمالشالةوعالاط الال الي يالاال الم 
بال عل الم والصالحالك، مسالاعالد،ً مال الاالا فالي الالجالاالود 

ووجه بالعال   .الكع ة، ال ي يعذلاا الدولك المصةنك
م  أعالا  الوفد الزا ة أسئلك لقداسك العابا. الالذم 
أئد أن مث  هذه اللقا اط يسام في يقالونالك أواصالة 

 .المحعك وال عاون ب   الجم ن
 

قددددا دددب الدددبدددابدددا 
ا مدن  يستدقدبد  ولددن
بطداركدب الدكدنديدسدب 

 الكاثوليكيب
اس قع  اداسك العابا، 
بالالالالالمالالقالالة الالالعالالابالالوم 
بالالالالالالالالالكالالالالايالالالالد ا الالالال الالالالك 
الالالالالالالالمالالالالالالالةاسالالالالالالال الالالالالالالك 
بالععاس ك، وفدًا مال  
بطالا ئالك الالكال ال السالك 
الكاثول ك ك بالشالة  

اتوس ، وألقي اداس ه ئلمه ع  الك  سك الخالادمالك 
وال ي يخدم ابنسان والالوبال  والسالمالا ، واخال ال الم 
اللقا  بجولك للوفد في أ جا  الكايد ا  ك المةاس ك 

 .بالععاس ك، ويعادل الادانا ال ذئا نك
 

اللقاء السنوي السادس لقدا ب البابا مع أ اقيدب 
 وكهنب الوجه القبلي لخدمب الرعايب االجتماعيب

عقد اداسك العابا بمسةح اتنعا  ون  بالكايد ا  الك 
المةاس ك بالععاس ك، اللقالا  السال الوم السالادس مالن 
أسااةك الوجه القعلي وا،با  الكا ك المسؤول   ع  

وألقى اداس ه خالل اللقا  ئلمك  .خدمك أخو، الةب
وضح ف اا أهم ك ال جدند مال  الالداخال  مال  خالالل 
ا،نك الوا د، في المزمو  الخمس ال : قالالًلالعًالا نلالِقال  الا 
ًد فِالالي  الالدِّ ُ وًحالالا ُمًسالال لالالِقالال الالًمالالا جل اًخالاللاُلالًذ فِالاليَّ نلالالا الوُ، ول
دلاِخِلي.ق. وشدد على أهم ك يجدند الةكة والخالدمالك 

 .والعالااط والصحك
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سلسلة عظات األربعاا  قاااةاساة اقابااباا بااقالا اة 
 اإلنجليزية على اقساونةكالود

يققمققلم كزققإلققميققل كيسققالققط زقق قق قق قق قق قق  كزققمقق قق قق قق  
كألرثققكسي قق قق  زققإلقق ققاتققبقق قق  سقق قق   قق ققا قق  تققإلققك قق  
ساونلياود، س     جليلة لقتق قارة لقا سق قا  
 لكس  كز اتا  ككضموس كزثانقط لق قمجقإلق ل تقازق ق ق  
كينج  لي ، ح ث يملم كزإلميل كزب ا  كز    كز ط 
  اول ف ها  لكس  كز اتا كز بم كز    كزق قط  قهقكيقهقا 

كزقتقاصق   playlist يقكيقم  ا كز ق .صاة كزشق قم
،  ضقم حقازق لقا يق  ٩١٠٢تب ا  كزبام كزقجقار  

كزب ا  كز ط  زماها  لكس   ل ك تقل  كزقبقام، حق قث 
يمكم كزإلميل تمف  كزب   كألس كس   تبقل سقاسقا  
لا كن هائها، ت  إلا   ل  س     كزب ا  كزقإلق قمجقإلق  
تاز    كينج  لي  كز كم تأوزق  نقبقم صقاة كزشق قم 

 ."وهط نبإل  "ألن  س منا
يأ ط تث س ا   لكس  كز اتا تاز    كينج  لي  فقط 
إطار سبط كزإلميل ز م  ف م  باز م  لكس   ألتق قا  
كز      كزم     فط كزإلهجم وال س إلا كزج   كزثازث 

 .ل هم
-he-https://soundcloud.com/…/for

tawadros…-pope-hh-us-covered 
 

قةاسة اقبابا اساقااابا  
 .أسرة اقالب اقفرحان
كس م    لكس  كز قاتقا ، 
 سقققققمة "كزقققققمققققق ققققق  
كزقققاقققمحقققاا" زقققكو  
كزققمققلرك  كزققتققاصقق  
كزقق ققاتققبقق  ييقق ققار قق قق  

كزإل صكرة، تازإلمم كز اتك  تاز ا لركئ   كزإلقم  ق ق  
وس قم  قلكسق  كزق قاتقا تق ق قمك  كزقهق   .تازب اس  

وكاله إلام ز إلتلول ا سا سباد   تازاقمقمك  كزق قط 
 للكها وكز ط  ظهم  تقبقم لقهقارك قهقم كزقاق ق ق  
وي إلا  كزإله   زملكس   تايضاف  إز  كزإلش قكال  

  كز لوي  كز ط  هلوها زملكس  .
 
اسااااقاااااااااباااا   

قةاسة اقابااباا 
األمين اقاعاا  
قاااا ااااجاااالاااا  
كاااااا ااااااا اااااا  
اقشااااااااااااااار  

 األوسط
كس م    لكس  كز اتقا تقازقإلقمقم كزق قاتقك  تقازقمقاهقمة، 
كزلي كرة ثميا تشقبقانقط كأللق قا كزقبقام زقإلقجق ق  
ي ائ  كزشمق كألوسط وكزكفل كزإلمكفق زها، حق قث 
ُسِمض س    لكس   خال كز ما  كزإلشموسا  كز ط 
س مكم تها كزإلج   فقط كزقاق قمة كزقمقادلق . ويقكزق  
كز م   ا  كزتاص  تإ ال  كزجإلب   كزبال  زقإلقجق ق  
ي ائ  كزشمق كألوسط فط س  إلق قم كزقمقادم وكزق قط 
 .يجم  كز هث حاز لا سا كزإل اا كزإل اس  ي ال ها

 
 12اقبابا تواضروس اقثانى يفقاقاك كا اياساة اق ا 

 شهية باقبطرسية
 ف  ح    لكس  كز اتقا 
 ككضموس كزثقانق  
تققاتققا وتقق ققميققم  
كز مكزة كزإلقم  ق ق   

 ه ل  ٩٢ي     كز  
لا  هلك  كز    ق  

كز  مس    وكزكيا كس شهلو فق  حقادا كزق قاقجق قم 
م ٩١٠2دي قإلق قم٠٠كزكى و   يكم كألحل كزإلككفق 

لهكة كز ق ق ق ق  كزق ق   ٢5:9فط  إلام كز اس   ص احا
كص هت حليث كزبقازقم يق ق  وزكرهقا كزقبقليقل لقا 
رؤسا  كزلول وكزه كلا  وزكرهقا  قلكسق  كزق قاتقا 
يكح ا تاتا كزاا   اا يإلا ك  م تها كزصقاة لقا كجق  
وحلة كز  ائ  تمئاس   قلكسق  كزق قاتقا  قككضقموس 
كزثان   وس مكم  لكس  كز اتا  ت ل  ا لكتح يق ق ق ق  

 ه ل وكز   كنشئت تا ا  كز  مس    و يقاا   ٩٢كز  
ي ات  خ كك    ا كها ح ث س ق وكا زكرهقا فق  

ل  كزإله لس ل ش    تق  وكسقمة  ٩١٠٢كغ    
كزشه ل ن    ح  ق  خقادم كزق ق ق ق ق    و قل نقازقت 

 كسجاب  لكس   ت كح ها كزا    كزجإل   .
وياا ز ا زما  ل  كزإله لس لق قشق ق  تق ق  تق قمس 

غاز  ناظم كز      كز  مس   وكزكى  قاال كنشقئقت  

كز      كز  مس   س   كسقم كزقمسقكزق قا تق قمس 

وتكز  و ب  م ه  كز      كزم   ق  كزقكحق قلة فق  

لصم كز    إل  قهقا سقائق ق  وتقبقل حقادا  قاقجق قم 

كز  مس   ياا كزإلك ف صب  جقلك سق ق ق قا، فقهق  

ي     خاص  وكنشئت ز مض خاص زقإلقجقل كزق ق  

كوال وز ت  ل سيمى سإل ل كسم  ا كزإلمحكم ت قمس 

تا ا غاز   وكزإللفكا تها يإلا يضم كزإللفا جثال ا 

 ت ا  و حااد نج   تق  غقازق  ووكصقف تق قمس 

غاز  ولميت نج   غاز  ووكصف يكسف غازق  

وتقق ققمس يققكسققف غققازقق   ويققكسققف تقق ققمس 

غازىككخ مك جثإلاا كزلي كر ت مس ت مس غقازقط 

كالل ا كزبام زالقم كزقإلق قهقلة كز قاتقق  وكنشقئق قهقا 

كزإلمحكل  صاا هانم زوج   وكوالدة نقجق ق  تق ق   

ووكصف ت   سق قإلقا تقاا هقكة كزقإلق ق قمق  وكرض 

كز ا لركئ   يانت س ارة سا للكفا وكالرض كزق ق  

 ت  ت س  ها كز       كز  مس   يانت للفا كزبائ ق 

ويض ف كزإله لس ل قشق ق  تق ق   يقاا زق ق  لقا 

كزإلإل ا كا   كا كز      ز تق ق قل سيقمى تق قمس 

تا ا غاز  و ت  ل سيمى كزشهلك  كزكيا كس قشقهقلو 

ف ها  فا يكجل تاز      لق قاا يقإلق قا كا يصق قح 

ز ت  ل هكة كزكيمى ف اا ك ص   ئ يإل ا كا يق قم 

سإل   هك  وض  كيمكن  كو زكح  تصقكر وكسقإلقا  

كزشهلك  لق  حقالق  زق قشقإلقكا يقكضق  كلقام هقكة 

كاليمكن  كو كز قكحق   زقإلقشقاريق  كزقلوكر تقأضقا ة 

كزشإلكا وف م  يقثق قم فق  كاللقم ولقبق  كزقمق  

 ن كن كس ل  م وكزقمق  تقكزق  تق قمس  يقهق ق  

كز      ي ف   كا كزصكرة كزقإلق قاسق ق  زق ق ق قميقم 

وكز ت  ل وكس مم كاللم سق ق  كفضق   قئ لقإلق قا 

سإل   هك ت ا  ي     تاسم ي      هلك  كز  مس ق  

وو   كالخ  ار س   كزقإلق ق ق ق   كزقإلقكجقكدة  ٩٢كز  

تجككر كزإللخ  كزكى يم   س   كرض كز قا قلركئق ق  

ته ث   كا كز      ف  له ط كزق ق قمسق ق  و كى 

زكئم يأ   زليارة كز  قمسق ق  ويقمى كثقار حقادا 

كز اج م كزإل إلث   ف  سإلقكد  قميق قاة تقلوا  قملق قم 

وكثار كز اج م وكضه  س     يإل ا كا يأخك تقميق  

 هكال  كزشهلك  تليارة ي    هم ف  نا  كزإل  م 

  
س وات عالاى عا ار اقاباشايار  21اقحكم باقسجن 

 بقه ة اقفساد اق اقى
 صلر  كزإله إل  كزج قائق ق  كزقتقاصق  تقإلقهقايقإلق  
كزمئ   كز كدكنط كز اتق، سقإلقم كزق قشق قم، كزق قكم 

ا تاز جا  س كك  ت قهقإلق  كزقاق قاد  ٠١كز  ت، ح إلل
كزإلازط و وضهت كزإله إلق   ا كزق قل كزقمقانقكنقط 
كزك  ال يُج ل سجا لا ت غ سإلم كز  ب قا إال فقط 
حل كزهمكت  ال يإل ا     م  فط     كزهاز ، ور   
إيلكس  لؤس   كيصاح كالج إلاسط،     ما زهقق 
كزإله إل  فط ك تاس كز لكت م كزازل  تقهقق كزقإُلق قا 
كزإُللكا وس ق كزمئ   كز كدكنط سإلم كز ش م، تقبقل 
كزه م إصلكر كزه م س    زإللة سالق قا ولصقادرة 
 لككز  فط ح ازة كز مل كألج  ط، "ال  قبق ق قق زقل  

 س   ح م كزماضط".
و لم كزماضط ت  "إيلكا كزإل هم سإلم ح ا كز شق قم 

لؤس   كيصاح كالج إلاسط زإللة سالق قا، سق ق  

 ا  ه   كزإللة تبل كن ها  كيجقمك ك  فقط تقا  

آخم ضله، ولصادرة كزإل ازقغ كزق قط  قم ضق ق قهقا 

تازبإل ق  كزقإلقهق ق ق  وكألجق ق ق ق ، زصقازقح حق قكلق  

كز كدكا وفط تلكي  كزج   ،  ث ت  سضا  هق قئق قط 

كال هام وكزلفاا، حضكرهم  لام رئ   كزإلهق قإلق ، 

و ا كزماضط  ااص   كال قهقالقا ، وو قائق  سق قم 

كزج  ا ، وكزإلض كطا  فط كزمض  ، ودفكا يق  

و سق قا كزقمقاضقط  .. لا ه قئق قط كال قهقام وكزقلفقاا

ح ث ا  ح إل ، وكزإلككد كزمانكن   كز ط كس  ل إزق قهقا 

ا  ا كز مل كألج  قط ال يقجقكز  فط إصلكره، لكضهل

كز بال  تق ، إال زق قجقهقا  كزقإلقمخقل زقهقا، و ا 

 بالا  كزإل هم، فط هكك كزصقلد، خقازقاقت  قككسقل 

 . "كزمككن ا كزإُل  إل  ز    كزبإل  ا 

 

 2١أسقراقيا تلقاى نجو  اقفن واققا اويار ياوماى 
فااباراياار اقااااااد  باارعااايااة ساافااياار اقااعااطااا   2١و

 اق صرى 
 قق قق ققمقق  نققجققكم 
كزاا وكزق ق قكيقم 

 :٠يقققققكلققققق  
فقق ققمكيققم  ٠2و

كزمقادم تقمسقايق  
ساق قم كزقبق قا  كزقإلقصقمى  كزقجقازق قا  كزقبقمتق ق  
تاس مكز ا    م  نجكم كزاا وكز  كيقم كزقاق قاا  حقإلقل 
ح إل  زوج كزاق قانق  لق ق  سيق  وكزقليق قكر خقازقل 
ل  صم تمساي  وحضكر سا م كزب ا  كزقإلقصقمى 
كزإل  شار  ل م رلل  رئ   لقهق قإلق  كسق قئق قا  
وجق قايققا  كيسق قق قلريق  ورئق ق  لقجق قق   لق ققا  
لؤس   ركسط لصم ز   إل   وسز  خال حاق ق ق قا 
زإلؤس   ركس  لصم  فما  س مكز ا كحلكهإلقا فق  

ف مكيم    وكألخمى ت  لنق  يقكم  :٠ل  كرا يكم 
ف مكيم    وكز   يقتقصقل ريقبقهقا تقازق قالق   ٠2

زتلل  كالسإلال كزت مي  ودسقم فقمقمك  لصقم لقا 
خققال تقق ققا  و ققأهقق قق  لققئققا  كزققإلقق ققازل تققازققمققمى 
ول  شا ا  ركسط لصم كزإل  مق ق  كزق قط  قهق قك  
س   س ادك  ط    ل تصص  ز  اط     كزبق قام   
كألس اا وكزملل ولجهلة تإلبال    هاز ق  و  قبق   
 جكب لمكيقل و قمى لصقم    و قل خصقصقت 
ل  ل إزق ق قمونق قا لؤس   ركس  لصم تاس مكز ا لك بقا

 زهجل و مك  كز ككيم 
  

اقك يسة: افققاح كاتةرا ية جةيةة ب  طاة بشاا ار 
 اقخير باإلسك ةرية قريبًا

 امل كألن ا إياريكا، كألسمف كزبام زم اا يق قائق  
غمب كيس  لري   ل  كألحقل لقك ق  يقا قلركئق ق  
كز  لة كزبكرك  وكزشه ل  ت  س ا ا وكزملي  كألنق قا 

( تازم قارى 3ياركس كز ائح تإل  م  تشائم كزت م )
تايس  لري ، زإل اتب   سإلال كز ش   ا  كزق قهقائق ق  
تها إس لا كزإل قك ق   ا  قاق ق قح  قميق لقا  قار  فق  
ا كألن ا ه مل  ا كألسمف كزقبقام  كزليارة كز املي   يضل
ز  ائ    اا  مق كيس  لريق  وكزقمقإلقل  تقمآم 
كل   وي   سام كز  ميمي   تايس ق قلريق ، وسقلد 
لا كآلتا  يه   كيسق ق قلريق  فق قإلقا يقلخق  صقكم 
كزإل اد  س كس  كألخ م، وهك كزصكم كزقكى ي ق قق 
س ل كزإل اد يإل    ف   كزقإلق ق قهق قكا سقا كزق قهقكم 
وكزلوكجا ، وي هكل كز  ام كز ككئ  إزق  كزق ق قا ق  
ل  كز إلاح ت  اول كألسإلا  وكزإلأيكال  كزق قهقميق  
ف  هكك كزصكم كزكى يص ف س ق  إنق  صقكم لقا 

 كزلرج  كزثان  .
  

وزيرة اقهجرة تشارك في حف  ج اعاياة مةاةماة 
 اقراعي وأ  اق ورم وتث ن دورها

 اريت كز ا مة ن     ل مم سق قل كزشقهق قل وزيقمة 

كزلوزق  زق قهقجقمة و قؤوا 

كزإلصمي ا تازقتقارج، فقط 

كزها  كزك  ن إل   جإلب ق  

"خقققللققق  كزقققمكسقققط و م 

كزقق ققكر"  ققهققت إ ققمك  

 سما   كزتللقا  كزقبقالق  وكالجق قإلقاسق ق  تقبق قككا 

"وتاز اس كزإل مة"،  هت رساي  كألنق قا يقكزق قكس 

 سمف سقام لصقم كزقمقليقإلق  وكزقتقللقا  كزقبقالق  

وكالج إلقاسق ق  تقازق ق ق ق ق ، وتقهقضقكر سقلد لقا 

كزإل ئكز ا وكز ككب ك ه ت وزيمة كزهجمة يق قإلق قهقا 

تايسمكب سا سباد ها تإلشاري ها فط هكك كزهاق ، 

لكضه   ا سا  ها تاز باوا ل  كزجقإلقبق ق  تقل   

س للا يانت  بإل  تازلتق قكلقاسق ق  كزقإلقصقميق  فقط 

دتط،  ائ  5 "سإلبت سا خلل  كزمكسط و م كز كر، 

فممر   خك  ت ائط وكزق قلول زق قإلق قاطقق كزقاقمق قمة 

وزإل ت لا  ملل  كزتقللق  زق قاقمقمك ، ويقاا درسلقا 

ا ال يإل  كا لقا  ألت ائط ز ط يموك  ا ه ا    تاصل

نققإلقق قق قق  وزقق ققا زققليققهققم سققبققادة ورضققا  و قق ققم 

وإيإلاا".و  ار  كزكزيمة، إزق   ا لقا  قمقكم تق  

جإلب   "خلل  كزمكسط و م كز كر" لا  مليم كزلسقم 

ا ز بإلق  كألهق قط وكزق ق ق قط،  زإل  هم   يبل نإلكسجل

و يل   نها  بل نم    ككص  هال  ل  كزإلصمي ا 

تازلكخ  وكزتارج تمسقايق  كزق ق ق ق ق  كزقإلقصقميق ، 

لكجه  كزش م زإل ؤوزط كزجإلب   سق ق  جقهقكدهقم 

ز متط ت ا  ت ا  كزكطا فط  نها  كزبازم كزإلت ق قاق ، 

وز إلصمي ا فط كزتارج كزكيقا يقهقمصقكا دكئقإلقا 

س   كزإلشاري  فط فباز ا  "خقللق  كزقمكسقط و م 

ا وال  وكن إلا   ليليا  جاه  كز كر"، فهم زليهم دكئإلل

دوز هم.يإلا  لد  كز ا مة ن     ل مم، س    ن  ال 

يكجل فمق ت ا ل  قم ول ق قهقط، فقازقكطقا يضقم 

كزجإل  ، لؤيلة  ا كزمق قادة كز ق قاسق ق   ضق  تق قا  

كين اا نص   س  ها، ألا كزكطقا زقا يق قمقلم إال 

تشب   كزك   هإل  ي  كز هقليقا  كزق قط  قككجقهقهقا 

كزققلوزقق  و وضققهققت وزيققمة كزققهققجققمة،  ا خققللقق  

كزاممك  وكزإله اج ا  جب    شبم ت بادة ال  قمقلر 

تإلال، فإلا  مكم تق  كزقجقإلقبق ق  لقا خقللقا   قمقلم 

ز إلصمي ا جإل با دوا  إل  ل وآخقمهقا ل ق قشقاق  

"لصم كزإله  "، كز ط  الت ت ق قائقهقا فقط صقبق قل 

لصم زتلل  جإل    ت ا  كزصب ل، إنإلقا هقط لقهقام 

إن ان   لا كزلرج  كألوزق  و يقل  كزقكزيقمة،  ا 

ه ا  نإلاسج لصمي  ناجقهق  لقا كزقمق قاوسق  فقط 

كزتارج، كس  است رف  كسم لصم سازإل لا، حق قث 

إا زهم دور ي  م فط رتط كزقإلقصقميق قا تقازقتقارج 

فضا سا دورهم كز  إلك  فط له ط إ ال هم لقإلقا 

دف  إز    ميإلهقم، إس   قار  إزق   نقهقا  قمقللقت 

ك تتازل كز ه ئ  ز مإلل  نقجق ق قكس سقبقل،  لؤخمل

ركسط ي     كزبكرك  وكألن ا  ث اس كس، ز  قميقإلق  

لا جان  لج   للي   "لق ق ق ق قاجقا" كزق ق قليق ، 

 "Fallingbrookوإطاق كسإل  س ق  لق ق قله "

ك زلوره سق ق  لقلكر  قا فقط  0١تازإللي    مليمل سقالل

خلل  كزإلج إل ، ح ث  ام ت أسق ق   يق قم لقلرسق  

لصققميقق  تقق قق ققلك ولقق ققهققف  ققبقق قق ققإلققط زقق ققهققضققارة 

كزإلصمي ، إضاف  إز  لشاري   فط فبازق قا  رفق  

كزب م كزإلصم  ألول لمة س   تمزإلاا  ونق قاريقك، 

وجهكده فط  مك   هادة تاد  كزقلوالريق  زقلسقم 

كال  صاد كزإلصم  فكر طمحها، و  ال  تق ق ق ق قم 

زيارك  ألت ا  كزج   ا كزثانط وكزثازقث إزق  لصقم 

زمت هم تكط هم كألم وفقط نقاق  كيطقار، زقاق قت 

ا إز  كألن ا  نج  كس  سمف كز      كزقمق ق ق ق    يضل

كألرثكسي    فط ز قلا، وكزقك  يقمقكم تقلور لقهقم 

وح ك  و الت كزإل  ق  إزق قلكتق قث كزقثقانق ق  لق ق ق  

 تمي ان ا ت  ميإل .

 

ر ي  اقوزرا  االساقاراقاي ياااطات  جاازتا   قاى 
 هاواي و يقفاة م اطق حرا ق اق ابات

 ٩٩ ققاققمققل صقق ققاح  كألحققل 

دي ققإلقق ققم، لقق قق ققمقق  تقق قق قق ققكا 

تققكاليقق  نقق ققك سققاوا ويقق ققل، 

رئقق قق  كزققكزرك  كالسقق ققمكزققط 

كز  ل س ك  لكري كا،  حل 

ل اطق كز اتا  كزإلش بق ق  طقككل كأليقام كز قاتقمق ، 

كزك      إجاز   إز  هاوك  فط سز  كزك ت. و  ل 

 لم كز  ل لكري كا، كس ككركل ز شب  كالس قمكزقط، 

سا ل ادرة كز اد فط ظ  هكه كز مو  كزصقبق ق  

يإلا  سمب سقا  قبقاطقاق  لق  يق  كزقإلق قضقمريقا 

وفملوك ل اززهم ولإل   ا هم، و  ل  بازي  إز   سقم 

ل  كسط خللا  كيطاا  كز قادة ويق قل جق قاقم  

ي  كا و نلرو  ودويم كز ككا زقمق قا حق قاقهقإلقا زق ق ق  

كزتإل   كزإلاضط  ث ا  لق قافقهق  كزقهقمكئقمقك   قاد 

ل تجهكد رجال كيطاا  وكزإلق ق قكسق قا كزقكيقا   يضا

يماكا تمكة تازت كط كأللال   زقإلقككجقهق  حقمكئقق 

وفط كز  اق نا  ، لازكل كز ق قل طقكنقط  . كز اتا 

 تك  رئ   وزرك  كس مكز ا كألس ق يإلارس سإل   

كز  كسط ل  رجال كيطاا  فقط لق ق قمق  تقارجقك 

كزإلجاورة ز    كا يما   ل  كآلال  لا  ج  إخإلاد 

حمكئق كز اتا  فط ظ  ظمو  صبق ق  وكر قاقاا 

درج  لئكي  فط  :0درجا  كزهمكرة كز ط  ت ت 

كزك ت كزك     إلم ف   كزلسكك  زه كل كأللق قار 

  س   هكه كزإل اطق كزإلش ب   يخإلادها

 

 أكقشاف أثرى ضخم فى معبة ماليين اقس ين
كي شات كزق قبقثق  كألثقميق  كزقإلقصقميق  

كألزإلان   تقمئقاسق  كزقليق قكرة هقكريق  

سققكروزيققاا  ققإلققثققال ضققتققم زقق زقق  

حكرس، و سز   ث ا   سإلال كزق ق قمق ق  

كألثقمى زق قق ققبقثقق  دكخق  تقمققايققا صققازقق  

كألسإللة تإلب ل لاي ا كز   ا كزقتقاص 

تازإل    ل ه   كزثازث تقإلق ق قمق  يقكم 

كزه اا تازق قم كزق قمتق  تقاأل صقمو وضقح فق قهق  

ياس ا لليم سام آثار غمب كأل صم،  ا كزق قإلقثقال 

كزإل  شف لص كا لا كزجقمكنق قت كألسقكد ويق ق قغ 

م. وهقك يصقكر كيزق  حقكرس فقط  :٠89طكز  

ه ئ  كزصمم وك اقا لقم قليقا كزق قمق ق  فقا قل كألرجق  

وكألسرا لقق قق ققكرة.و  ققازققت كزققليقق ققكرة هققكريقق  

سققكروزيققاا، إا هققكك كزقق ققشققف يققأ قق  فقق  إطققار 

لشموا " مل م  إلقثقازقط لقإلق قكا ولقبق قل كزقإلق ق  

 قهقت  ٠٢٢9 ل ه   كزثازث"، وكزكى تل  ف  سام 

إ مك  وزكرة كآلثار و كزإلبهل كالزقإلقانقط زق،ثقار، 

وسز  ز هااظ س   تمايا كزإلب ل وإسقادة تق قائق  لقا 

و  ار  إز   ا كز إلثال كزإل  شف فق  حقازق   جليل

ج لة لا كزهاظ و ن  لث    إل  ف    وس إل   و ثمي  

هال ، ألن  سك  ي اهم فط  ملم كزصكرة كز الق ق  

ز إلب ل خاص  تبل كنه اره ت    ززلكل لللقم فق  

كزمما كزثالا وكزبشميا ق.م. وكس تللت كزهجارة 

ز  ا  لباتل و قإلقاثق ق  لق ق ق ق   خقمى فق  سصقم 

كزمسال  .، ويتض  كآلا زبإل    كز مل م وسقك  

   إلم كز بث  فقط كزق ق قمق ق  زق ق قهقث سقا  رجق  

كز إلثال، يإلا كي شات كز بث   يضا  إلاثق ق  نصقاق ق  

  رؤوس ز بم كزإلب كدك 

 

https://soundcloud.com/media-center-157147919/for-he-covered-us-hh-pope-tawadros-ii-weekly-wednesday-sermon-july-17-2019?in=media-center-157147919%2Fsets%2Fthanksgiving-prayer-series&fbclid=IwAR15BvHXT0ewj5VCF0VYHsZtZmcr2WV9c1itsmUTnr2A-2RN11sBSLyswHQ
https://soundcloud.com/media-center-157147919/for-he-covered-us-hh-pope-tawadros-ii-weekly-wednesday-sermon-july-17-2019?in=media-center-157147919%2Fsets%2Fthanksgiving-prayer-series&fbclid=IwAR15BvHXT0ewj5VCF0VYHsZtZmcr2WV9c1itsmUTnr2A-2RN11sBSLyswHQ
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 معلومات طبية غذائية
 الموضوع التاسع والثالثون

 وظائف الكبد

Function of the Liver 
 

حيث ان الكبد في جسم االنسان يمثل أكبر عضو فيييل ليفا في يو 
وظيفة للمحافظة علي  يييير و يي يظيييم و  055يقوم بأكثر من 

 احتياجات ووقاية كل اجزاء الجسم المتعددة.
 
  Locationالموقع  .6

موقع الكبد في ال احية اليم ي في يجويف البطن ويحت الحجاب 
الحاجز مباشرة والفي يفصلل في الرئتيين واليكيبيد ييتيكيون مين 

 اربعة فصوص غير متساوية ويحمل الحويصلة الصفراء.
 
  Weightالوزن  .9

يزن الكبد في الشخص متويط العمر والوزن وفي صحة جييدة 
 % من وزن الجسم. 3.2جرام وهفا يمثل  0055حوالي 

 
 Special Advantagesامتيازات الكبد  .7

يستطيع الكبد ب اء نفسل ب فسل وحت  اذا اخف م ة اربعة أخماييل 
ف و يستطيع ب اء الفاقد بعد فترة قصيرة و هفا ما يشجع الكيثييير 
من ال اس بالتبرع بجزء من كبدة النيقياد حييياة االخيريين اليتيي 
دمرت ع دهم الكبد لبعض االمراض او االيباب االخرى اليتيي 

% فيانية 35-05ادت الي يدهوره. إذا انخفض اداء الكيبيد اليي 
يستطيع مواصلة عملة بكفاءة. وعلي حسب يوضيي  اخصيائيي 
الكبد أنل اذا يم ازالة الكبد كامال فاألنسان يسيتيطيييع بيعيدهيا ان 

 يوم. 50يعيش لمدة 
 
 Function of Liversوظائف الكبد  .4

 -يمكن يقسيم ا الي ثالثة وظائف وم ام: 
  

 Buildingالبناء اوال: 
 

يستطيع الكبد يحويل المواد الغفائية الم ضومة اليي ميواد بي ياء 
في جسم االنسان اذ أنل يحول البرويي ات الي مواد هامة لخالييا 
الجسم مثل احتياجاي ا لبالزما االلبيومين و الغلوبيولين و الكيبيد 
هو الفي يقوم بب اء و يكوين االنزيمات الكثيرة المتعددة و نسبية 

% و ع يد  005  -055ال يموجلوبين ع د الرجل السليم حوالي 
 ال ساء اقل قليال من ذلك.

والكبد يقوم بتكوين الكولييسيتيرول واليميحيافيظية عيلي  مسيتيواه 
المطلوب. ويقوم الكبد كفلك بإفراز المادة الصفراء ويتجمع فيي 
كيس المرارة و يحوي البيليروبين الفي يساعيد فيي ييكيسييير و 
هضم المواد الده ية و كفا يكوين البولي ا و اليكيبيد كيفليك ييقيوم 
بتحميل الفيتامي ات الفي يفاب في الده يات و هيي فيييتيامييي يات 

A,D,E,K.   
 

 Detoxicationالتكسير ثانيا: 
 

الكبد يعمل كالمصفاة لتصفية وي قية الدم اليخيارم مين االميعياء 
محمال باألطعمة الم ضومة وكفا يكسير و ابطال مفعول بعض 
المواد السامة او بيعيض االدويية او اليعيقياقييير او اليميخيدرات 

 الضارة للجسم و التخلص م  ا اوال باول.
 

 Storageالتخزين ثالثا: 
 

حيث ان الكبد هو المسؤول عن مستوي الجلوكوز في الدم فانية 
يخزن الفائض في هيئة جاليكوجين في حالة انخفاض مسيتيوي 
الجلوكوز في الدم فانة يقوم بتحويلة الي جلوكوز ميرة اخيري. 
و الكبد كدلك مسؤول عن يخزين الفائض من الكوليييسيتيرول و 
من خصائصل كما ذكر يابقا ب اء و يكوين المادة الصفراء فانية 

 يخزن ا في حويصلل المرارة و اخراج ا ع د الطلب.
 

 Fatsالدهنيات 
 

اذا زادت كميات الده يات الواصلة من االمعاء عين االحيتيييام 
المطلوب فأن ا يخزن في العضالت و يحت الجلد و قيد ييخيزن 
في الكبد كدلك مما قد يؤدي اصابة الكبد بالكبد الده ي و ييؤدي 
كفلك الي اريفاع مستوي الكيوليييسيتيرول و عيليي اليعيكيس اذا 
نقصت كميات الده يات فيان اليكيربيوهيييدرات و اليبيرويييي يات 

 يتحول الي ده يات لتغطية هفا ال قص.
 

  Proteinsالبروتينات 
 

الكبد هو العضو المسؤول في الجسم عن يحيوييل اليبيرويييي يات 
الي الحوامض االمي ية والبرويي ات الحيوانية التي يصل اليكيبيد 

اص اف من الحوامض االمي ية. اما اليبيرويييي يات  9يتحول الي 
حوامض امي ية. وجسم االنسان يحيتيام  7ال بايية يعطي حوالي 

نوع من الحواميض االمييي ييية ليبي ياء اليبيرويييي يات  35لحوالي 
 المختلفة التي يحتام الي ا الجسم بشدة.

و يجب علي كل شخص مالحظة اريفاع انزيمات اليكيبيد ألني يا 
مؤشر هام علي عدم يالمة الكبد و لفا يجب بين فترة و اخيري 

فحص انزيمات اليكيبيد ليليتيأكيد مين 
مستواها اليميطيليوب الن اي خيليل 
بالكبد يؤدي الي بيعيض االعيراض 
المتعددة م  ا يليف الكبيد   زغيليلية 
بيالييعيييييون  الييم بيالييمييفيياصييل   عييدم 
التركيز و اليكيثييير مين االعيراض 
األخرى التي ال يجب الت اون فييي يا 
و اخييف راي و نصييييحيية اليطييبيييييب 

 المعالج فبل ايتفحال األمر. 
 

 RBCالكرويات الحمراء 
 

واهميت ا الكبيرة في حمل األكسجين من اليرئيتييين ليكيل خيالييا 
الجسم وم  ا مرة اخري إلعادة االكسيدة. وهيي فيي الشيخيص 

 مليون لكل ملي مربع واقل قليال ع د ال ساء.0السليم حوالي 
يوما ثم يبدأ في التكسيير  035وحياة الكرويات الحمراء حوالي 

وي فصل الحديد م  ا ويفهب ل خاع العيظيام ليتيكيويين كيروييات 
 حمراء جديدة واما ال يموجلوبين يستقر في الكبد و الطحال.

وال داعي في هفا المقال الخوض في امراض الكبد المختلفية و 
س، او يشحم الكبد و يليف الكبيد -ب-م  ا الت اب الكبد الوبائي أ

و يرطان الكبد  حصاوي اليكيبيد و اليميرارة  اذا اني يا ذكيرت 
مياييو  6بالتفصيل في المقال العشرون في مجلة الم ارة بتاريخ 

3502 
وبعد ما ذكر القليل عن محايين وافضيال واالعيميال اليجيليييلية 
المتعددة التي يقوم ب ا الكبد لكل اعضاء بل ولكل خاليا اليجيسيم 
المتعددة ليال و ن ارا في نشاط متواصل و هيو كيفا ال ييعيطيي 
أشارات الم مثل بقية االعضاء األخرى مثل الم العظام و الكليي 

 …الخ
لفا وجب بكل اهتمام المحيافيظية عيلييية بياييبياع كيل او بيعيض 

 االرشادات التالية:
 يج ب كثرة الده يات في الماكوالت  .0

االقالل من ايتعمال بعض االدوية التي يوثر علية مثيل  .3
كييثييرة ايييتييعييمييال الييمييضييادات الييحيييييوييية ومييركييبييات 

 الكورييزون والم دئات ومسك ات االالم.

االقالل من شيرب اليميشيروبيات اليكيحيولييية وخياصية   .2
 المركزة م  ا حتي ال يؤدي الي يليف الكبد.

المحافظة علية كي ال يصاب باليتي ياب اليكيبيد اليوقيائيي  .4
 المعدي المدمر لل.

 د. فؤاد ج بطرس 
 ماجستير تغذية نمو االطفال

 

جدير بالفكر أن البعثة عثرت من قبل علي اليعيدييد 

من التماثيل الضخمة آلل ة و للملك أم حت اليثياليث 

زوجتل الملكة يي باإلضافة الي عدد كبير جدا مين 

يماثيل يصور اإللل يخمت في العديد من المواقيف 

حيث انل من المعروف أن الملك أم حتب الثالث قيد 

أقام بمعبده الج ائزي الفى أطلق عليييل اييم ميعيبيد 

ماليين الس ين عددا كبيرا من يماثيل اإلل ة يخمت 

طلبا لحمايت ا بصفت ا "الربة القوية" لتحم  المعبد 

من األخطار ج با إل  جي يب ليحيميايية اليميليك مين 

  األمراض ولقدري ا عل  الشفاء

 
عودة احتفاالت الميالدد 
للخرطوم بالدالد والنالوات 

 طويلة من المنع
يييحييت مسييميي  قييانييون 

ال ظام العام، اليفي كيان 

يضيييييق الييخيي ييا  عييليي  

السودانيين، ويتدخل حت  باريداء اليميالبيس، كيان 

االحتفال بالكريسماس في الخرطوم محظورا أيضا 

وكان رجال الشرطة يسج ون الميخياليفييين الي يظيام 

السوداني السابق كان يحرم المسيحيين مين بي يجية 

األعياد من خالل عدم إعطائ م ييراخيييص إلقيامية 

االحتفال بالكريسماس وعيد القييامية وغيييرهيا مين 

وال ييزال اليميسيييحيييون السيودانيييون   المي ياييبيات

يتفكرون ما أقدم عليل البشير في بداية ع يده حييين 

صاد  عل  إعدام طيييار قيبيطيي شي يقيا فيي ليييلية 

بت مة حيازة نيقيد أجي يبيي،  0929الكريسماس عام 

وقد يم إعدام الطيار حي  يا مين دون ميحياكيمية أو 

يحقيق أو حت  ش ود أو دفياع، ويسيليميت عيائيليتيل 

جثتل بصورة مي ييي ية، ليييكيون ذليك اليكيريسيمياس 

األيواء في ياريخ المسيحيين في السودان لكن بعيد 

االنتفاضة الشعبيية اليتيي انيطيليقيت شيراريي يا فيي 

، وأدت في ني يايية 3502ديسمبر  09السودان في 

المطاح إل  اإلطاحة بالبشيير وحيكيميل فيي أبيرييل 

يغير كل ذلك، فقد شارك الميسيييحيييون فيي  3509

السودان في المظاهرات التي غصت ب ا المييياديين 

العامة، ال ييما أمام ميقير اليقيوات اليميسيليحية فيي 

العاصمة الخرطوم، ورفعوا شيعيارات ييعيبير عين 

غضب م من نظام البشير وقرعت ك يسة الخيرطيوم 

بحري أجراي ا احتفاال بعزل البيشييير، ثيم جياءت 

حكومة عبد هللا حمدوك وألغت قانون ال ظام اليعيام 

الفي كان يقيد الكثير من أنشطت م، ال يييميا خيالل 

فترة األعياد، فيما قررت األمانة اليعيامية ليميجيليس 

الوزراء في السودان مؤخرا إعادة العيميل بيعيطيلية 

الكريسماس، لتعيد بفلك إل  اليخيرطيوم احيتيفياالت 

 فترة األعياد التي كان يتشارك في ا كل السودانيين

 

الرئيس: الحكومة وتنتقل للدالمالل مالن الالدالا المالة 
بتكنولوجيا حديثة ينالدالدم  9292الجديدة منتصف 

 مدها الفساد 
أكد الرئيس السيسيي أن اييتيخيدام اليتيكي يوليوجيييا  

وأنظمة الفكاء االصط اعي يقيليل مين اليفيسياد بيل 

ي عدم معل الفساد.   وأضياف السيييسيي، اإلصيالح 

ا ييعيميل عيلي   اإلداري الفي يبي يتيل مصير ميؤخيرل

ايتخدام يك يوليوجيييا اليفكياء االصيطي ياعيي، وفيي 

يت تقل الحكيومية مين  3535م تصف العام المقبل 

العاصمة القديمة إل  العاصمية اإلداريية اليجيدييدة، 

لكن بأنظمة حديثة جدلا يتي  يقليل الخيطيأ اليبيشيري 

والوقت، ومن خاللل يتم يحقييق أداء ميتيميييز جيدلا 

نتجاوز بل الفساد.     وشي يد اليرئيييس عيبيداليفيتياح 

السيسي، الييوم االثي ييين، افيتيتياح جيليسية "اليفكياء 

االصيطي ياعيي واليبيشير: ميين اليميتيحيكيم"، ضيميين 

.   3509فعاليات اليوم الثاني لم تدى شباب اليعياليم 

 07وحيتي   05ويعقد اليمي يتيدى فيي اليفيتيرة مين 

مشيارك  7555ديسمبر، بمشاركة ما ييقيرب مين 

ميين جييميييييع أنييحيياء الييعييالييم، وييي يياقييش الييميي ييتييدى 

موضوعات، األمن اليغيفائيي، واليبيييئية واليمي يا ، 

ويلسلة الكتل، والفكاء االصط اعي، وااليحاد مين 

  أجل المتويط، ويمكين المرأة، والفن والسي ما

 

وفالالد الالالكالالونالالجالالرس: مصالالر   الالبالالحالال  وجالالهالالة 
لالدالالوالتالالثالمالالارات ايمالالريالكالاليالة فال  ال الر  ايووالال  

 و فريقيا
ألتقت الدكتورة ييحير نصير، وزييرة االييتيثيميار 

واليتيعياون اليدوليي، بيوفيد مين مسياعيدي أعضياء 

الكونجرس األمريكي من مجلسي الشيو  وال يواب 

وبحث االجتماع، يشجيع المزيد من اليميسيتيثيميريين 

االمييريييكيييييييين لييدخييول السييو  الييمييصييري وضييخ 

 33.2االيتثمارات إل  مصر والتي وصليت إلي  

مليار دوالر، وزيادة برامج الشراكية االقيتيصياديية 

االمريكية لمصر، لتيصيل الي  اعيلي  اليميعيدالت، 

وذلييك فييي اطييار الييتييعيياون الييثيي ييائييي بييييين مصيير 

والييواليييات الييمييتييحييدة واشيياد وفييد الييكييونييجييرس 

األمريكي، باالصالحات االقتصادية واليتيشيرييعييية 

فييي مصيير والييتييي ييياهييمييت فييي يييحييسييييين ميي ييا  

االيييتييثييمييار، والييفي يييتييطييلييع عييدد ميين كييبييريييات 

الشركات األمريكية إل  ضخ اييتيثيميارات جيدييدة 

إل  مصر خاصة في المشروعات القومية الكبيرى 

والتي يمثل فرصة لشراكة اقتصياديية كيبيييرة بييين 

مصر وأميرييكيا، حيييث أصيبيحيت مصير واجي ية 

ليياليييييتييثييمييارات األمييريييكييييية فييي الشيير  األويييط 

وأفريقيا وأشارت الوزيرة إل  أهمية يوفير يميوييل 

لتشجيع ايتثمارات القطاع الخاص في مصير مين 

خييالل بيي ييك الييتييصييدييير وااليييتيييييراد األمييريييكييي، 

 والمؤيسة الدولية للتمويل الت موي.

  

الرئيس السيس : افتتاح جيل جديد من الجامدالات 
 به  حدث الدلوم ف  الدالم

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مصير بيحياجية 
إل  إدخال العلوم الحديثة في مخيتيليف جياميعيايي يا: 
"محتاجين ندخل كل العليوم اليحيدييثية زي اليفكياء 
االصييطيي يياعييي فييي الييجييامييعييات الييمييوجييودة فييي 
مصيروأضياف السيييسييي، خيالل جيليسيية "اليفكيياء 
االصيطي ياعيي واليبيشير: ميين اليميتيحيكيم"، ضيميين 

: 3509فعاليات اليوم الثاني لم تدى شباب اليعياليم 
"بوعد المصريين والدول األفريقييية اليتيي ييرغيب 
في التواجد مع ا، ي فتت  جيل جديد من الجياميعيات 
خالل العام الدرايي القادم في يا كيل اليعيليوم اليتيي 

ويابع الرئيس السيييسيي:   يتحدثون ع  ا، كل العلوم
"أُطمئن نفسي والمصريين وشعوب ا المحيطة بييي يا 
وب رحب بي م، مش بس ه يفيتيتي  هيفا اليجيييل مين 
الجامعات اللي فيل أحدث العلوم اللي ميوجيودة فيي 
الدنيا، كمان حريصيين عيلي  اليتيوأمية ميع أفضيل 

 الجامعات الموجودة في العالم".
وش د الرئيس عبدالفتاح السيسيي، اليييوم االثي ييين، 

افتتاح جلسة "الفكاء االصيطي ياعيي واليبيشير: مين 

المتحكم"، ضمن فعاليييات اليييوم اليثيانيي ليمي يتيدى 

ويعقد الم تدى فيي اليفيتيرة مين 3509شباب العالم 

ديسمبر، بمشياركية ميا ييقيرب مين  07وحت   05

 35مشارك من جميع أنيحياء اليعياليم، فيي  7555

قياعيات فيي  9ورشة عمل يقام داخيل  05جلسة و

مييركييز الييمييؤيييمييرات الييدولييي وييي يياقييش الييميي ييتييدى 

موضوعات، األمن اليغيفائيي، واليبيييئية واليمي يا ، 

ويلسلة الكتل، والفكاء االصط اعي، وااليحاد مين 

 أجل المتويط، ويمكين المرأة، والفن والسي ما.
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St Mark Nubian Foundation 
(ACN 168 959 966 / ABN 29 168 959 966) 

P.O. BOX 574 ST MARYS NSW 1790 TEL: 61-2-0410 285 118   FAX: 61-2-9833 9299 
EMAIL ADDRESS: - “stmarknubianfoundation@gmail.com” 

(For this is the will of God, that by doing good you may put to silence the ignorance of foolish men) “1 Peter  
2:15” 

 (4:71وصوت من السموات قائآل هذا هو ابنى الحبيب الذى به سررت" )مت"
 

 تهنئه العيد
 

، بان تبعث احر التهانى واجمل االمنيات مؤسسه سانت مارك النوبيه الخيريه تود، الظهور االلهىعيد و عيد الميالد المجيدبمناسيه 
 -الى جميع ابناء الشعب القبطى وعلى رأسهم:

 بابا االسكندريه وبطريرك الكرازة الرقسيهقداسه البابا تواضروس الثانى 
 -وشريكه فى الخدمه الرسوليه:

 نيافه اسقفنا المحبوب اآلنبا دانييل
 مالك كنيسه سيدنى وتوابعها

سستكم المؤقره والذين بحوزتهم دفاتر بمؤضارعين للرب المجد بان يعيده على الجميع بالسالم والخير لسنين عديده وازمنه مديده. و نرغب ايضآ بان نفيدكم علمآ باسماء المتطوعين 
 -والرب قادر ان يعوض تعب محبتكم بالباقيات عوضآ عن الفانيات. ورقم حساب البنك كاالتى: -االعفاء الضريبى:

Bank account:- St. George Bank 
(BSB) 112-879 
A'cc No:- 493911231. 
A'cc. Name:- St. Mark Nubian Foundation. 
May the Lord Bless you all. 
The Swift Code for overseas donors is (SGBLAU2S). 
Your donation is Tax Deductible. 

 .بامكاننا اصدار ايصاالت االعفاء الضريبى الخاصه بناو
 

ع القديسين وصلواتكم انتم ايضأ، أن جميونحن اذ نتضرع الى الرب باسم سيدنا و مخلصنا يسوع المسيح و بشفاعة امنا العذراء والدة االله و تضرعات جميع طغمات المالئكه وطلبات 
 يكلل هذه المؤسسة بالنجاح و التوفيق لمجد اسمه القدوس.

 

 (4:74من يرحم الفقيريقرض الرب وعن معروفه يجازيه " )ام" 
  

St Mark Nubian Foundation Board of Directors:- 
Fr Yousef Fanous (Director & Presiding Member), Fr Bishoy Botros (Director & Vice President), Mobarak Alera (Director & Liaison Officer), and Emile 

Girgis (Director and Secretary & Treasurer) 

 
 مؤسسة سانت ونس –لمدارس القبطية لمنحة 

ألني عرفت األفكار التي انا مفتكر بها عنكم، يقول الرب، ... ألعطيكم آخرة ورجاء." "
 ١١:٢٢أرميا 

 
مؤسسة سانت ونس الخيرية، هي مؤسسة تحت إشراف كنيسة سانت ماار،، وماهاماتاهاا 
خدمة االطفال عن طريق تقديم مستقبل أفضل لهم. لقد شرعنا في تحقيق هذا الهدف من خالل تقاديام 

 الدعم عبر ثالثة مجاالت: 
: توفير حاضنات منقذة لحياة الرضع الذين فاي حاالاة حارجاة. ناقاوم مستشفى األيتام واألطفال  .٢

 حاليا بخدمة المحتاجين في القاهرة والصعيد وافريقيا
: رعاية السيدات في المناطق الفقيرة عن طريق  تقديم المهارات الالزمة إلنتاج سيدات للسيدات .١

 دخل لتقديم خدمة أفضل لألطفال
: دعم المشاريع التي تدعم العملية التعليمية للمدرسة وتافاياد الاطالاباة فاي بايا اة المدارس القبطية .3

 مسيحية.
 

احتفاال بمرور عام على تأسيس مؤسسة انبا ونس،يسعدنا ان نقدم منحة إلحدى المدارس الاقاباطاياة، 
دوالر. نحن ندر، أن احتياجات كل مدرسة  3٢،٢٢٢دوالر إلى  ١٠،٢٢٢تتراوح قيمة المنحة بين 

هي فريدة من نوعها، وبالتالي، يمكن أن يهدف المشروع إلى تحسين المارافاق أوتاوفايار الاماواد أو 
 البرامج التعليمية.

 يتضمن طلب الحصول على هذه المنحة ما يلي:
 كلمة( ١٠٢وصف المشروع: االحتياج واألهداف والنطاق )  .1
كيف سيتم استخدام األموال؟ على سبيل المثال، هل هو جزء مان بارنااماج عامال أكابار؟ )  .2

 كلمة( ١٠٢
كيف من المتوقع أن يخدم المشروع احتياجات الطلبة القصيرة المدى والطويلة الامادى ؟ ) .3

 كلمة( ١٠٢
من المتوقع أن يقوم الفائز بالمنحة بنشر قبول المنحة في وسائل التواصل االجتماعي الاخااصاة باه. 
وعند االنتهاء، يجب تقديم تقرير إلى اللجنة ملحق به الصور/ الفيديو ذو الصلة مع نشره في ماواقاع 

 التواصل االجتماعي.
المدارس القبطية فقط ) سانت ماري، سانت مار،، وسانت بيشوي( هي المؤهلة لطالاب الاحاصاول 

ناوفامابار  ١٢على هذه المنحة. ليتم أخذ طلبك في االعتبار، يجب تقديم الطلبات فاي ماوعاد أقصااه 
. سيتم اإلعالن عن الاناتاياجاة  frjonathan3@gmail.com)إلى لجنة المؤسسة الخيرية ) ١٢٢١

 .١٢٢١نوفمبر  ١٠يوم 
  ٢٠٢٢ 3٢١ ٢٧٠إذا كانت لديك أي استفسارات، يُرجى االتصال باللجنة على الرقم 

 

 مؤسسة سانت ونس الخيرية

mailto:frjonathan3@gmail.com


 ش  6371 كيهك 92 اخبار االقـباط

 61 جريده شهريه تصدرها الكنيسه القبطيه االرثوذكسيه بسيدنى 

 شئون المصريين    
 الصحفيه وداد مينا الياس

 
 

 مشاركة قرينة القنصل العام بالحفل السنوي
 .VISION AUSTRALIAالخاص  

 
 VISION AUSTRALIAشاركت الدكتورة هبة عابد حرم القنصل العام لجمهورية مصر العربية في الحفل الخيري السنوي لجمعيةة    

ع وهي من أهم الجمعيات التي تهتم بتقديم خدمات أنسانية لضعاف البصر في استراليا وتمكينهم من االندماج والتعامل بشكل مالئم في المجةتةمة
 .  9002والحياة العملية. وهي من أشهر الجمعيات االنسانية في استراليا والتي تم تأسيسها عام 

يةة وأشادت السيدة هبة الداعمة للجمعية في سيدني تقديراً لهذه الخدمات وفقاً إتفاقية االمم المتحدة لحقوق االشخاص ذوي االعةاقةة . الةجةمةعة
 مركزاً علي أرض استراليا .  71شخص من مختلف االعمار من خالل  91100تقدم الخدمات ألكثر من 

  .  والجدير بالذكر أن السيدة هبة تخرجت من كلية الصيدلة ولها نشاط ملحوظ في مجال الصحة المجتمعية في مختلف البلدان التي تنقلت اليها 
 

 احتفال نادي 
 الروتاري في سيدني 

 
برئاسة السيدة رئيسة مجلس ادارة نادي الروتاري سيدني حيث شارك السيد ياسر عابد القنصل العام لجمهورية مصةر الةعةربةيةة فةي الةحةفةل 

 السنوي لجمعية الروتاري . 
في كلمة القنصل عابد أشار للحضارة المصرية عبر محتلف العصور منذ العصرالفرعوني واليوناني والروماني والقبطي واالسالمي . وتحدث 

وأنه سيكون أكبر متحف علي مستوي العالم . كذلك أشةاد بةعةودة السةيةاحةة االوربةيةة  9090عن قرب إفتتاح المتحف المصري العالمي عام 
، وتةم اهةدا  9062مليةون سةائةا عةام  69لمصر منها البريطانية والكندية  اعتماداً علي المناخ اآلمن واالستقرار. هذا وقد استقبلت مصر 

 العضوية الفخرية للسيد عابد . 
وكان الخديوي توفيق من اعضائه . ويتميز الروتاري بوجود عدد كبير من الشخصيةات الةبةار ة  6291تأسس نادي الروتاري في مصر عام 

في المجتمع المصري سوا  سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية والةتةي لةهةا دور فةي إتسةات خةدمةات الةروتةاري لةتةشةمةل السةودان واالردن 
ة والبحرين . والروتاري يلتزم بقوانين البالد التي يعمل بها فيحترم سياساتها وأديانها وأراضيها وشعبها ، وعمله بعةيةد تةمةامةا عةن السةيةاسة
 ومركزاً علي مشروعات خدمة البيئة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية ) اليونيسيف ( التابعة لألمم المتحدة وكذلك هيئة الصةلةيةال االحةمةر

 وفي استراليا مع السلفيشن آرمي ومنظمات انسانية والحجم الكبير من تبرعات شركات عمالقة . 
وأهم مشروعات نادي الروتاري في مصر مشروت ) ما  ألجل الحياة ( ومركز علي منطقة الصعيد في برنامج عالجية وتطةعةيةم ضةد االوبةئةة 

 وتنقية مياه الشرب وتو يع مساعدات مادية وعينية . 

 المؤتمر الخامس للمستثمرين األجانال 

قامت السيده نةبةيةلةه مةكةرم 
و يره الةهةجةره بةالةقةاهةرة 
بإقامه المةؤتةمةر الةخةامةس 
للمستثمريةن األجةانةال مةن 
اصل مصري تحةت رعةايةه 
السيد الرئيس عبد الةفةتةاح 
السيسي رئيس الجمهورية 
بالقاهرة وتفضلت سيادتهةا 

بدعوه المهندس سامر سمير 
عياد وحرمه السةيةده جةولةي 
عياد لحضور هةذا الةمةؤتةمةر 
من ضمن بعض المستثمريةن 
من جميع دول المهجر وذلةك 

 61-61بةةيةةن  فةةي الةةمةةده 
اكةةتةةوبةةر الةةحةةالةةي وقةةد الةةقةةي 
السةيةةد رئةةيةةس الةةجةةمةةهةةوريةةة 
كةةلةةمةةه االفةةتةةتةةاح بةةالةةتةةرحةةيةةال 

وأعةلةن ان مصةر  للحضةور 
تحتاج أليادي المصريين فةي 
بالد المةهةجةر لةتةنةمةيةة 

 االقتصاد المصري

 ي وبينك نبي
 

عزيةزي الةقةاري  ادمةان الةمةخةدرات مشةكةلةه 
كبيره تواجه الكثير من الناس في أمةاكةن عةده 
من العالم بس المشكلة دي ما بتتوقةفةع عةلةي 
ادمةان الةمةةخةدرات الةمةةعةروف  ي الةةحةشةةيةةع 
واالفيون والهروين وغةيةرهةا مةن الةمةخةدرات 
المختلفة كيميائيا في أنوات تاني من المخدرات 
غير معروفه مخدرات نفةسةيةه مةعةظةم الةطةلةبةه 
وغير الطلبه بيستةخةدمةوهةا  ي كةلةمةه بةكةره. 
بكره هعمل كذا . بكره حا ذاكر دروس. ويةجةي 
بكره وبرضو نقول بكره وبكره ده ما بةيةجةيةع 
ابدا بكره دي كلمه لذيةذه تةخةلةيةك تةعةرف تةنةام 
باليل الن كلمه بكره بتديك أمل ورجا  في الةدةد 
انك حاتعمل بكره وال حاتقول برضه بةكةره.بةس 
بيني وبينك كلمه بكره بتريا نةاس كةتةيةر بةس 
المهم ما تكنع وسيله للهروب من الةتةوبةه او 
عمل ربنا وكل سنه وانتم طيبين وخلةي الةكةالم 

 ده بيني وبينك وابقي قلي علي اختبارك بكره
 

 طلعت فؤاد جرجس 
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 زيارة فى بيت السيدة العذراء 
 

   بقلم عادل فهيم 

بمناسبه شهر كيهك المبارك دعونا نتأمل ونعيش سوياً يوم 
نعععيعش بعالعاعخعر والع عيعا  لعخعى  -فى بيت السيدة العذراء 

وماذا كعا  يعدور بعيع  نتعرف ما هو سر جما  هذا البيت 
 أفرادها أثناء النهار وفى المساء.

لنت يل أ  يوسف النجار كا  ي صص مخا  فعى العمعنع   
ألعما  النجارة بينما السيدة العذراء كانت تقعوم بعاألععمعا  
المن لية مثل إعداد الطعام الذى يتناسب لعاعالعتعهعا العمعاديعه 
وتنظيف المسخ  وغيرها م  األعما  األخرى التى تعهعتع   

بها كل سيدة من   نشيطة وذكية مثل غ   الصوف والقطع  لعععمعل 
المالبس والتى أعتبرها م  صاات السيدة الاخيمة الذكية كما كعانعت 
تهت  بالطال يسوع وال ننسي أبداً أنها أ م وتتمتع بخل مشاعر االمومة 
الدافئة والجارفة التى تستطيع أ  تغمر العال  كله فخانعت تعععتعنعى بعه 
كطال تقوم بالماافظة عليه م  أى سوء وهى تعععلع  أنعه هعو  عافع  
بعهعا  الخو  ولخ  فى تصورى أ  مشاعرها كانت ت ونها م  كثره   
وال وف عليه, بينما كا  يوسف النجار يعمل فى المخا  الم صعص 
له وهناك الطال يسوع يقف بجواره ليساعده فخا  يعوسعف يعتعععامعل 
معه بمشاعر الرجل الم س  الذى تععلع  مع  الع مع  واأليعام العخعثعيعر 
والخثير وهو يتعامل مع يسوع بالاعب والعععطعف وهعو يعععرف أنعه 

 يسوع الناصرى وهو مدبر الخو  كله. 
فالنت يل كيف كانت تعيش السيدة العذراء كاتاة وكيف كانت تعععيعش 
وهى أم وكيف كانت تعيش كمسؤلة ع  رجل كبير الس  وأم لعطعاعل 

 وما هى مخونات بيت ها وكيف كانت تتعامل مع الناس بشخل عام.
يتصورالبعض م  الوهله األولى انها مقالة دينية ولخع  ععلعيعنعا أ    ,

على ك ل منا أ  يقيس نعاعسعه ععلعى  -ننظ ر لها بنظرة تعليمية رو ية 
 كل األسئله التى سأطر ها.

كيف كانت تقضى السيدة العذراء يومها؟ وكيف كانعت تعتعععامعل معع 
الطال يسوع؟ وكيف كانت تتعامل معه وهعوصعبعى؟ وكعيعف كعانعت 

 ؟ ما هو سر جمالها؟وهو شاب  تتعامل معه
ماذا كا  شعورها ععنعدمعا طعلعبعت مع  يسعوع 

 بتاويل الماء الى خمر؟ 
كعيعف كععانعت تععقعضعى يعومعهعا معع صععغعيعرهععا 

وبماذا كانت ت خلمه وت علمه كأم وهى تعل     كأ م؟
أنه خالق وضابط الخو ؟  وكيف كانت تتعامل 
مع يوسف النجار؟ وكذلك كيف كانت تتعععامعل 

 مع أقاربها واالخري ؟.
" ونا  نعل  أ  يسوع طال مثل باقى األطاا  
: 2ولما تمت ثمانية أيام لي تتنوا الصبي )  لو 

22)  
"وأما يسوع فخا  يتقدّم في العاعخعمعة والعقعامعة 

 (. 22: 2والنعمة عند هللا والناس )لو 
 
ونال   أ  عمل المسيح أثناء السني  ما قبل ععمعلعه العتعبعشعيعرى إذ  

يسوع عمل في مهنة العنعجعارةم كعمعا كعا  يعععمعل يعوسعف  تشير أ  
 (.3: 6النجارم "أليس هذا هو النجار اب  مري " )مر 

وهنا درس رو يا عظيما لخعل السعاععيع  معنعا نعاعو  عب العظعهعور 
والناوذ والسلطةم أال وهوم أ  هذا االله العععظعيع  العمع علّعص يسعوع 
المسيحم صرف معظ   ياته في تواضع وهدوء وسالمم بعععيعدا عع  

  ب الظهور
 فى أ داث الصلب ماذا كا  يدور فى داخلها ؟ 

قد كا  صمت السيدة العذراء أثناء الصلب يمثل أكبر عظة للبشعريعة 
وأطو  صالة على مر ال ما   أتصور أنها تمثل العظة التى أذهلعت 

 كل البشرية.
هل عرفتى أختى الابيبة ماذا كانت تامل السيدة العذراء م  صاات 

 وخصائص جميلة فى ناسها؟
علمنا بولس عنعدمعا  قعا  عع  العمعرأة كعأنعه لقد تجلى جما  وصف م 

 العذراء. يصف  بها السيدة 
وكذلك أ  النساء ي ي  ذواته  بلباس الاشمةم مع ورع وتعقلم ال  "

 بضاائر أو ذهب أو آللئ أو مالبس كثيرة الثم 

لعتعتعععلع   -بل كما يليق بنساء متعاهدات بتقوى هللا بأععمعا  صعالعاعة 
 (9: 2- 2) تى المرأة بسخوت في كل خضوع 

هذه هى  ياة السيدة العذراء التى بايات ها تمثل كل إمرأة ألنها هى أ م 
 لخل البشرية.

و ديثنا ع  السيدة العذراء قد ال ينتهى أبداً م  كثرة عذب العاعديع  
عنها, وهنا  أخى وأختى الابيبة بعد أ  تادثنا ع  أ منا ك لنا علينا أ  
ن راجع أنا سنا ناو س لوكنا هل يتناسب  مع ما يجب  أ  نتعلمعه  مع  أم 
النور التى ت مثل أم لخل البشرية فهى أنسانة مثل أى أنسعا  ولعخعنعهعا 
عاشت  ياه الاضيلة ولذلك أختارها الرب لخى تخو  أم له وم  هعنعا 
على ك ل أم يَجب  أ  تسير  على دربها مع أوالدها وزوجها فى إداره 
بيتها وعنايتها بخل أفرادها متناسيه ناسها فى أتضاع وإنعخعار العذات 
لتقف  أمام الرب مصطابة فعى يعديعهعا أوالدهعا وزوجعهعا وكعل مع  
تعاملت معه  وتقو  للرب هؤالء وكل ما أعطيتنى يا رب إيعه بعيع  

هل سيتقبل يسوع هذه العطية العتعى  -يديك قد  افظت  عليه   بأمانه 
ستقدمينها اليه؟ علينا جميعاً رجا  ونساء أ  نتذكر هذه اللاظه التعى 
قد تخو  م  ياه أو جميلة  سب أعمال نا وهل ستخو  تقديمت نا مقبعولعه 

 أم ال أمام الرب؟

 لماذا تجسد الكلمة 
 بقلم عادل فهيم

   
لماذا تََجَسدَ السيد المسيح ولماذا إختارهللا التجسد بهذا الشعخعل ولعمعاذا 

 جاء ملئ ال ما  فى ذلك الوقت؟.
ً أ  هللا خعلعق العخعو  وكعا  هللا  فى قصة ال لق والتخوي  نعل   جميعا
ك  العيعوم  عتعى   ريصاً أ  يخو  كل شٌيء جميٌل ولذلك كعا  ال يعتعر 
يؤكد أنة  سناً وبذلك خلق هللا الخوَ  جميٌل وفى أ س    عا  فعخعانعت 
مشيئة  هللا أ  يعيش  أدم مع هللا فى الجنة التى أععدهعا لعانسعا  ولعخع  
بتصرفات أدم و واء وإستجابتهما الى الاية وإطاعتهما ووقعوععهعمعا 
فى دهاء ومخر الاية وإستجابتهما بالتااور معععهعا فعخعانعت العنعتعيعجعة 
الاتمية والطبيعية أ  ِكالَه ما قد سقطا وطردوا م  الجنة ولذلك   َ  
قلب  الرب على عمل يديه ولخ    ب هللا لانسا  ل  يتغير وكلنا نعععلع  
أ  الرب ل  يترك أدم و واء لضعاه ما ولذلك با  هللا عنهعمعا ولعخع  
رغ  ه روبهما إال أ  هللا بََاَ  ع  أدم منادياً عليه بإسمه  تى يعطعيعة 

 (.  9:  3الطمانينة ) آدم آدم أي  انت؟ تك 
إ  كا  اإلنسا  قد قَاَبََل   ب هللا بالعصيا , فاهلل قَاَبََل هعذا العععصعيعا  
ب لخى يساب  قلبة م  مرضة الذى أصابة ويقيعمعة معره أ خعرى  بالا 

( لقد جاء صوت هللا معاشعيعاً  21:    2م  الموت الذى غلب علية )رو 
فى الجنة ليلتقى مع اإلنسا  الساقط مرة أ خرى لخعى يعؤكعد هللا ععلعى 

 (32: 8أم -َولَذَّاتِي َمَع بَنِي آدََم ) -َمَابَتَة لانسا  
ولخ  بعد سقوط أدم و واء م  الجنة هللا ل  يترك البشريعة لضعععاعهعا 
ولذلك كا  ال بد م  وجود وسيط بي  هللا واالنسعا  فعأرسعل العخعثعيعر 
سل وكا  لخل منهع  رسعالعه وهعدف وهعو  والخثيري  م  األنبياء والر 
خالص البشرية وسنلقى الضوء ععلعى العبعععض العقعلعيعل مع  هعؤالء 

سل.  األنبياء والر 
بعد أ  سقط اإلنسا  فى عمعق الع عطعيعة وكعانعت إسعتعجعابعة اإلنسعا  

فخا  ال بد مع  ة أراد هللا أ  يستعطف قلب اإلنسا  لصوت هللا ضعيا
وسيط فخا  نوح النبى الوسيط األو  بي  هللا واإلنسا  ولخ  إصرارة 
على عنادة وعصيانة وأنتهى األمر بالطوفا  لي انى اإلنسا  بإستعثعنعاء 
نوح وأسرته وأبنائة ليبداء هللا عهد جديد مع االنسا  ولخ  ل  يعتعغعيعر 

كما أرسل كذلك آبينعا إبعراهعيع  وآبعيعنعا   –اإلنسا  سقط مرات متعددة 
فال بد أ  نقف  أمام هذا النبى العظعيع  العذى قعدم موسي النبى كلي  هللا 

أطو  وأكبر خدمة لشعب هللا إبتداء م  قيادة شعب هللا والع عروب بعه 
م  أرض مصر وتاريرة م  عبودية  فرعو  والاااظ عليه م  كل 
الم اطر التى يمخ  أ  يتعرض لها فى صاراء سيناء والاااظ عليعة 
آيضاً م  كل الم اطر وكا  الوسيط بي  هللا والشعععب كعمعا أسعتعالم 

وهو أكعثعر  موسي الوصايا العشرة م  هللا وقاد شعب هللا إلى اإليما 
اآلنبياء الذي  كا  له  دور كبير فعى رجعوع الشعععب العى هللا ولعخع  
سرعا  ما سقط اإلنسا  مرة آخرى وكذلك آبعاننعا األبعرار األنعبعيعاء 

و بقوق ودانعيعا  ومعالخعى إرميا مثل  أشعياء النبى ومي ا ونا وم و
وم  ضم  األنبياء العظام ش صية داود النبى الذى لعقعب بعالعاعنعو  

ي عتبر داود النبى مجمعوععة أنعبعيعاء الذى رأى هللا فى قلبِه ك ل الاب. و
فى نبى وا د م إذ قد َجَمَع في ش صيتة العظيمة ش صعيعات جعمعيعلعة 
متعددةم فهو كأخنوخ في السير مع هللام وكإبراهي  في إيمانة العقعو م 
وكإساق في تأملة العميقم وكيعقوب في كاا ه ونضالةم وكعمعوسعى 
في التهاب وطنيتةم وكيعشعوع فعي خعيعالعة وهعمعتعةم وكعجعدععو  فعي 
شجاعتة وقوتةم وكصموئيل في عدالتة وغعيعرتعةم كعا  نعبعيعاًم وكعا  
شاعراًم وكا  مرنماًم وكا  ملخاًم وكا  إنساناًم كا  كل هذه مجتمعععة 

وجدت داود بع  يسعى رجعالً  سعب " : قا  عنه هللا  –فى داود النبى 

ً كعالعمعسعيعحم  !!قلبي الذ  سيصنع مشيئتي ل  يخ  داود معععصعومعا
ولخنه أدى دوره في الاياةم ويخايعه فع عراً أ  يعخعو  مع  أقعرب 
الخواكب الالمعة إلى شمس البر وآيضا كل األنبيعاء والعمعععلعمعيع  

 الذي  أثروا البشريه بتعالي  هللا .
وقد ال تسعنا صاف العال  وال الوقت ا  نخت ب  عع  دور هعؤالء 
األنبياء فى تقدي  تعالي  هللا للبشرية ومع ذلك النتيجة وا عدة وهعى 

وغيره  م  االنبياء الذي  سجله  العتعاريعأ وأععتعقعد ا  العصيا  
هناك الخثيري  ل  يسجله  التعاريعأ ولعخع  كعا  نصعيعب العجعمعيعع 
وا دة هو رفض تعالي  ووصايا هللا م  غالظة ق لوبه  كما كعانعت 

 معظ  نهاية هؤالء األنبياء المهانة والقتل.
فخا  ال بد م  وجود البديل القوى الذى ال بد مع  وجعوده  لعخعى  

يرد هذا الشعب القاسي فأراد هللا أ  ي قدم أقوى دلعيعل ععلعى  عبعه 
لشعبة فأختار أ  ياتى بناسه لياتدى اإلنسعا  بعععد أ  تعلعطعأ فعى 
ال طية وأراد هللا أ  يََجعََل  دث الميالد ال عق بعأ عداث جعمعيعلعة 

 لتجعل البشريهة مهيئة لالستقبا  ملك السالم ليثبت مابة هللا لانسا .
م  األ داث الجميلة ميالد يو نا المعمدا  م  ساره العاقعر وزكعريعا 

علينا الشيأ ومناداه يو نا المعمدا  بأقتراب ملخوت السموات وآيضا 
أ  نتأمل ما قبَل الميالد لنعرف  لعمعاذا تع  العتعجعسعد االلعهعى فعى ذلعك 
ال ما  وفى ذلك المخا . بعد أ  جات البشرية وأصعبعح العععالع  قعاعر 
وضل طريق ال الص أراد هللا ا  ينقذ اإلنسا  م  الهالك فخا  ال بد 

وهذا الادث خارق لطبعيعععة االنسعا  م   دٌث عظيٌ  فنجد العاقر تلد 
ويمثل عمل النعمه فى  ياه البشر ليخو  درساً ونموذب جعمعيعل لعخعل 
م  عاش فى خوف هللا فنجد العاقر العجوز تامل والشيعأ يعخعو  لعه 
ذرية وبهذه المعجرةالعظيمة ياتى لنا يو نا المعمدا  خير ما أنعجعبعت 

ويرد كثيري  م  بني إسرائيل إلى الرب إلهه  ويتقعدم " كل البشرية )
أمامه بروح إيليا وقوتهم ليرد قلوب اآلباء إلى األبناءم والععصعاة إلعى 

( وقد  21– 26:  2فخر األبرارم لخي يهيئ للرب شعبا مستعداً " تك 
قدما لنا اليصابات وزكريا نموذٌجاً جميل للذي  يعيشو  فى م افة هللا 

وهى رساله لخل البشرية أ  هناك رجاء  تى لالبواب المغلقة وهو  -
ستايل عند هللا  هخذا قعد فعععل  -أ  العاقر ستلد وأ  ليس هناك شيئ م 

بي الرب في األيام التي فيها نظر إليم لين ع عار  م  بعيع  العنعاس 
 ( 22:  2) لو 
ونجد أ  العذراء تلد  فى ظروف صعبة وفى مخا  قد يظ  العجعمعيعع  

أم  الناصرة يمخ  أ  يخعو  شعيء صعالعح؟ أ  ليس به اى صالح " 
( وهنا نجد أ  هللا يصع لنا أ داث عظيمةٌ ليقدم لنا رساله  16:    2يو 

 ال الص فى أجمل صورها.
ال تع عافعي يعا  : فقا  لها المالك " وعندما ظهر المالك للسيدة العذراء
 مري م ألنِك قد وجدِت نعمة عند هللا 

ة  اْلعَِلّيِ ت َظلِّل ِكم فَعِلعذِلعَك أَْيًضعا اْلعق عدُّوس   وح  اْلق د س  يَِالُّ َعلَْيِكم َوق وَّ اَلرُّ
ونجد هعنعا أ  العرب قعد هعيعاء  الع معا   ( اْلَمْول ود  ِمْنِك ي ْدَعى اْبَ  هللا

بانه العاقر لت نجب لنا السيدة العععذراء لعت عقعدمعهعا ععطعيعةٌ هلل  -بأفراده 
وععنعدمعا  -لتعيش  فى م افة  هللا لتلد  لنا يسوع المسيح  م  لص العالع 

 ("  تقابلت اليصابات بالسيدة العذراء دار بينهما هذا الاعوار العجعمعيعل
مباركة أنعِت فعي العنعسعاء  :وصرخت اليصابات بصوٌت عظيٌ  وقالت

 2ومباركة هي ثمرة بطنك فم  أي  لي هذا أ  تأتي أم ربي إلّي " لو 
 :13 ) 

م  خال  األ داث نجد أ  مشاعر الناس جات و دث ع ع لعة كعبعيعره 
ك نَاَسه  بال شاهعد ولعذلعك َ عَرك هللا  بي  اإلنسا  وهللا ولخ  هللا ال يَتر 
ق لوب الخثيري  ولذلك كا  هناك شعوق مع  العخعثعيعريع  لعلعبعاع  عع  
الم  لص ولذلك نجعد بعاع  العمعجعوس عع  العطعاعل يسعوع وهعؤالء 
و  ويعنعتعظعرو   مجموعة م  علماء الالك يتتبعو  النجوم وكانوا يَعَلَم 

وقصة الميالد بخل مواقاها وعظمعتعهعا تعععطعيعنعا  -الملك العظي  المسيا
الرجاء العظي  فى الرب وكما تسلمنا مع  األبعاء بعأ  العطعاعل يسعوع 
عاش طاولته  كما عاشها كل طال ول  يذكر الختاب أو األبعاء شعيعيء 
على مر لة الطاولة وهذا دليل على أ  فترة الطعاعولعة كعانعت هعادئعة 
عاشها الطال يسوع  تى بلغ سع  العثعانعيعة عشعر ععنعدمعا ذهعب العى 
ا يَس وع  فََخاَ  يَتَقَدَّم  فِي اْلِاْخَمِة َواْلقَاَمِة َوالنِّْعَمِةم ِععْنعدَ هللاِ  الهيخل ) َوأَمَّ

 (  22:  2َوالنَّاِس)لو 
وعندما تقدم رب المجد  فى الس  كانت اآلرض قد تهيأت إلسعتعقعبعا  
التالميذ الذي  له  صاات التلمذه على يد يسوع وإختاره  رب المعجعد 

 ليخونوا تالميذ له لينشروا الرسالة الى كل المسخونة.
وهنا تمت رسالة ال الص والاداء لخل البشرية ونا  نعل  أنها ليست 
سهلة على العقل المادى أ  يؤم  باال منظور وأكبعر صعدمعة لعلعععقعل 

ولخ  إ  ل  يظهر هللا فى شخل  . وهي " تناز  هللا وظهورة فى الجسد
إنسا   لما إستطاع االنسا   أ  ينا  ويتعامل مع هللا وال يستطعيعع أ  
ياصل على هذا ال الص أل  اإلنسا  ال يمخنة بأ  وسيلة االقتعراب 
م  هللا ولخ  بالتجسد يمخ  لانسا  أ  يسمع كلمعتعة ويعتعاعاععل معععه  

لعو لع   . ويراة وينا  ال الص والنعمةم وم  خال  هذا ي لص بالتمام
ي بصر هللا جسدًيام لما إستطاع أ  إنسا  ذو جسد أ  يعنعا  معثعل هعذا 
ال الص العظي  أل  اإلنسا  غير قعادر ععلعى االرتعبعاط بعاهلل بعدو  

 تجسد  تى يراه ويتالمس معه.
إ  كعا  أ عدٌ فعي "  بميالد يسوع فيه إعادة خلقتنا الجديدة في المسعيعح

 المسيح فهو خليقة جديدة. 
وح العقعدس  المسياية ليست ديانة بل هي  ياة مع هللا في المسيح بالعرُّ
وبتجسد يسوع قد تجسد الاب فى ش ص المسيح لعي عععطعيعا شع عصعة  
ليخو  نموذجاً جميالً فى  ياة كل ش ص ليعيش على صورتة وبعععد 
أ  عاش المسيح  ياة اإلنسا  فى كل مرا لها وإستطعاع أ  يعتعغعلعب 
على كل التجارب التى تتعرض لها البشرية عاشها بال خطيعة وا عدةٌ 
كما َعلََ  التالميذ وكل البشرية كيف يعملوا كل أعمعالعة العتعى ععمعلعهعا 
ْؤِمعنِعيعَ  تَعنَعال عونَعه  يسوع ولخ  باإليما  )َوك لُّ َما تَْطل ب ونَه  فِي الصَّالَةِ م 

 ( 22:  22مت 
وهذة هى رسالة مابة م  رب المجد لنا جميععا وهعى كعيعف نعععيعش 
 ياتنا بالمابة والعطاء وأنخار الذات وعندما تضيق بنا الاياة ونعاعقعد 

العغعيعر المعجزية  الةعةةةيةمة  الطريق نا  نعل  م  تدخل هللا بأعمالة 
 متوقعة ل الص ناوسنا فى الوقت المناسب وبطريقتة المعج ية.

 التجسد والميالد هى رسال  حب لكل البشري .
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 63 جريده شهريه تصدرها الكنيسه القبطيه االرثوذكسيه بسيدنى 

 عذراء النارصة
 ىه شمعة مضيئة وسط الظالم 

 
جاء فوج من السياح لزيارة أحد  مدجداجدف الدلدهدف الىد ديد ة فد  +

انجلت ا . وف  إح ى  الممالات داخل المججف كدا  يدوجد  مدا يىد  
االنتباه فعآل ., كا  هجاك نبات لونه أبيض ناصع ج آ وسط ذرات 
اللهف األسود المتجاث ة  ولف تق ر ذرة واحد ة سدوداء أ  تدلدتد د  
ب ذا الجبات والسبب أ  هدذه الدجدبداتدات تدلد ز مدادة زيدتديد  تدمدجدع 

ا  هدذا   –الت اق  الذرات السوداء ب ا , فال تتسد  بده  الدجدبدات 
 الجبات هو تمامآ  عذراء الجاص ة.

 فما هو المق ود ؟؟
من المع وف ا  العذراء عاشت سجوات ا األول  فد  الد ديد دل   +

ك ون ا نذي آ لل ب .. ثف عداشدت بدعد  ذلدي مدع يدوسد  الدجدجدار 
كخطيب  له .. ول ن الجاص ة تختل  كل األختالف عن ال يد دل .. 
ومع ذلي لف تختل  حياة العذراء ف  الجاص ة أدن  اخدتدالف عدن 

 حيات ا ف  ال ي ل .
                                                 

كانت الجاص ة ف  ذلي الوقت مدمدلدبة بدالىد ور .. وقد  ذكد    +
ال تاب المق س عن لسا  نتجائيل .. " أمدن الدجداصد ة يدمد دن أ  

(. ومدع ذلدي احدتدلد دت   4:    1ي و  شيء صالح "  " )يوحجا 
العذراء ف  ذلي الوسط الى ي  بط ارت دا وندقداوتد دا كدمدا كداندت 

 تمامآ ف  ال ي ل .
ما أروع هذا ال رس ال وح  العمي  .. ال  كثب بدن مدجدا تد ربدوا 

 لألس  الى ب  أ  يهيوا ق اس  ال ي ل فقط..
ألقت ب ف ال  وف ف  الجاصد ة أردت  حديداتد دف إلد  الدوراء .. 

 وصارت حيات ف ال وحي  مج د ذك يات ق يم 
 ولتعلف أ  ماضيجا المق س ال يلي  شيئآ ما لف نق س حاض نا .

وتذك وا قول ال ب " أصجعوا أثمارآ تلي  بالتوب   ,وال تل  وا أ  
( .  9,     8:      3مدتد    تقولوا ف  أنلس ف لجا ابد اهديدف أبدآ  " )

بمعج  ا  اب اهيف هجا هو ماضيجا ف  ال ي ل  والذى ال يلي نا شيئدآ 
 ا  لف يمت  لهاض نا ف  الجاص ة.

 
وأيضآ ا  ق اس  العذراء ف  الجاص ة ه  التد  جدذبدت إلديد دا   +

 أن ار اآلب من السماء .. فأرسل إلي ا مالكه ببىارة التجس  .
ا  ع م  اإلنسا  الهقيقي  ت    فد  الدجداصد ه ولديدسدت فد    +

ال ي ل .. وكل إنسا  يستطيع أ  يهيا الق اس   ف  ال ي ل حيث ال 
ن  ة ش ي ة  او كلم  ش ي ة .,بل صور الق يسين ورائح البخور 
واأللها  والت انيف ..  ول ن الى ادة للمسيح تهلو ف  الدجداصد ة . 
ف  اماكن العمل وف  الىارع حيث مبادئ العالف من كذب وندلداق  
وأساليب ملتوي  ,, هجا ي    مع   األنسا  الهقيق  .. وهجا أيضدآ 

 تهلو الى ادة ويع ف ال ي ل. .
 
كل فضيل  ل ا مجالين  .. أو م انين لممارست ا  هدمدا الد ديد دل   +

 والجاص ة .
فمثآل البعض ي تلو  بلضيل  المهب  ف  الد ديد دل ولد دجد دف ال   +

يعيىو  المهب  ف  الجاص ة , وكذلي فضيل  الط ارة .. والى   , 
والخ م . أل  أغلب الخجام يلضلو  الخ مه ف  ال ي ل , وقليلو  

 ج آ هف الذين يختارو  بطيب خاط  الخ م  ف  الجاص ة . 
 
أحبائجا.. أ  أمجا العذراء عاشدت الدمدهدبد  والدطد دارة والىد د   +

 والخ م  ف  الجاص ة , وت عونا اليوم لجتىبه ب ا.

 أوآل: المهب  ف  الجاص ة :
وهجا سبال يط ح نلسه.. ما ه  مىاع ك تجاه الذين أهداندوك أو 
رفضوك قبآل ثف عادوا وق  وك ف  خ م   ل ف ؟ هل ستىع  بدأ  

 الل ص  ق  جاءت لألنتقام ورد األعتبار .؟
أحبائجا ا  المهب  ف  ال ديد دل سد دلد  جد آ .. فد د  تدهدب الدذيدن 
يهبوني .ل ن دعوة العذراء إليجا أ  نهيا المهب  فد  الدجداصد ة .. 
ه  أ  نهب الذين رفضونا  وأهدأندوندا , وقدالدوا عدلديدجدا كدلدمدات 
رديئ  .والذى أعتاد أ  يهيا المدهدبد  فد  الدجداصد ة, يدلد دف جديد آ 

 ( .  11:  4كو   1اآلي  .." نىتف فجبارك . نضط  \ فجهتمل  " )
والى ي  اسطلانوس وقت رجمه يعلن لجا المهبد  فد  الدجداصد ة . 
المهب  ف  الجاص ة  هد  أ  ندهديدا اآليد  .. " ا  جداع عد وك 
فأطعمه, وا  عطش فإسقه .. ألني ا  فعلت هذا تجمع جدمد  ندار 

 ( 12:   11عل  ل أسه " ) رو 
 

 ثانيآ: الط ارة ف  الجاص ة : 
ما أصعب ا ول ن ما أروع ا . مأس ل أ  يهتدلدا الىداب والىدابد  
المسيهي  بط ارت ف طالماهف ف  داخل ال ي ل .. بمعج  طالما هدف 
ف  أوساط كجسي  مق س  ... مأ أروع قول البابا شدجدودة قد  يدقدول 
ال هول ) السبي تو ( أ  عود ال ب يت أعث ن  فإحت قدت .. لدوال 
أ  السبي تو مادة قابل  لإلشتعال ما كا  يعدثد ه عدود الد دبد يدت.. 
 هوذا عود ال ب يت كما هو وكوب الماء ال يعث  فيه.. بل ا  عود

 ال ب يت اذا اقت ب من كوب الماء يجطلئ.
 
ويوس  ال  ي  لف يأخذ م انته ف  التاري  كمثال للعل  عدلد    +

م ى األجيال ليس عل  الط ارة ف  ال ي ل بيت أبيه واندمدا عدلد  
 ط ارته ف  الجاص ة ) بيت فوطيلار (

ق  ت و  الجاص ة ه  م ا  عدمدلدي أو دراسدتدي حديدث تد دثد   +
العالقات وال لمات  غي  الطاه ة  وسط هذا الدجديدل الىد يد  أو 

 مالبس نبات العالف واهتمام ف بجمال الجس  وزيجته .
 

ثالثآ: الى   ف  الجاص ة :: أحبائجا ا  تعودنا أ  نهيا الىد د  فد  
ال ي ل فقط . وب ل  عام  عج ما ت دو  أحدوالدجدا بدهدسدب هدواندا 
ورغبتجا. ول ن من مجا يى   ف  الضيقه .. ا  الى   ف  الضيدقده 
واأللف واإلهان  هو الى   ف  الجاصد ة , وهدذا مدا تد عدوندا إلديده 

 عذراء الجاص ة.
ما أجمل أ  نعيش اآلي  " اش  وا ف  كل شئ, أل  هدذه هد    +

 ( .18:    5تس 1مىيئ  هللا ف  المسيح يسوع من ج ت ف")
 

 رابعآ : الخ م  ف  الجاص ة : 
+ ا  العذراء بع  أ  تسلمت من المالك البىارة بالتجس  وع فدت 
من الي ابت العجوز ه  اآل  حبل  ف  الى   السادس .. ذهدبدت 
بس ع  إل  الجبال .. فلجج   أ  عذراء الجاص ة  تذهدب لدلدجدبدال 
هجا صعوب  الم ا  .. ثف تذهب  لتخ م من ه  أقل م ان   مدجد دا . 

الدمد دلدوبد  . ويدقدول مدارأسدهد   هجا ال وح المتدضدعد  والدذات
الس يان   ألذى يعلف الجاس من ال تب فقدط ولديدس مدن حديداتده ..  

 يىبه من ي سف للعطىا  كوب ماء عل  الهائط .
 

أحبائجا الخ ام هيا بجا نجلض عجا ال سل وت ليل الجلس الت  تدطدلدب 
دائمآ خ م  ال ياكل ولجل ح بالخ م  ف  الجاص ة ك  تجطبدع فديدجدا 

 صورة ال ب يسوع وصورة عذراء الجاص ة  .
 

 من قراءاتى  د. عونى الغيطانى

 األبروسفارين
 

 لق  روى هذه الهادث  المتجيح األنبا اغ يغوريوس للقمص بيىوى كامل قبل نياحته :                        
كا  انسا  يستعمل السه  ويستخ م الىياطين فد  األعدمدال الىد يد ة , وكدا  لده صد يد  
مسيه  . فل  أح  األيام سأل هذا األنسا  ص يقه المسيه  هذا السبال : هل يدوجد  عدجد كدف 
ف  ال جيس  شئ اسمه اإلسلارين أو األسدلديدن ؟ .. فد د عدلديده قدائدآل: ال بدل يدوجد  عدجد ندا 
اإلب وسلارين ) اإلب وسلارين هو الغطاء الذى يوضع عل  المذبح فوق الد دأس وال ديدجديد  
ويلع عج  ب اي  ق اس المبمجين ( . فأجاب هذا االنسا  : نعف أق د  اإلبد وسدلداريدن. فسدألده 
المسيه  ولماذا تسأل عن اإلب وسلارين ؟ ف د عليه قائآل : أنا أستخ م الىياطين ف  السهد  
وبعض األعمال . وأحيانآ يمتجعوا عن إجابت  لطلب  قائلين لق  رفع االب وسلارين فما معجد  
ذلي ؟ قال له المسيه  : ا  االب وسلارين ي فع عج  ب اي  الق اس وف  وقت ا يعدلدن الد داهدن 
للىعب أ  ال ب مع ف وحاض  ف  وسط ف . وال ب  أ  الىياطين تلزع وتبطل كل أعدمدالد دف 
عج  ب اي  الق اس اإلل    فلجتأمل يا أخ  الهبيب هذا األم  الخطيد  أ  الىديداطديدن فد  كدل 
م ا  ت  ب وتق  عاجزة عج  ب اءة الق اس أل  ف  الق اس يدهدل هللا بدجدسد ه ودمده عدلد  
المذبح .فالق اس اإلل   قوة ت عب الىياطين وبه يستطيع المبمجو  أ  يبدطدلدوا كدل أعدمدال 
ع و الخي  الخلي  وال اه ة كما كانت ت د   أمدام الدمدسديدح قدائدلد  "مدالدجدا ولدي يدايسدوع 

 الجاص ى جئت قبل الوقت لتعذبجا " .                                                      
يا أبجائ  األحباء ال ت ملوا حضور الق اس من أوله ألنه وقوف ف  حضد ة هللا حديدث ندأخدذ 
مجه قوة وب ك  ن زم ب ا كل قوات الى ي  . ومن ي مل حضور الق اس ي ي  ضدعديدلدآ أمدام 
ش  هذا العالف !  فالسي  المسيح تجس  ودع  اسمه عمانوئيل أى ) هللا معجا ( . فواظبوا علد  

 الهضور دائمآ ل   تسمعوا قول ال اهن : ) ال ب مع جميع ف . آمين (  .
 

 د.ياكون كيرلس ) د عادل لوندى(

 طفل المزود 
 

  

 بشرى عظيمه لكل البشر
 لميالد الرب المنتصر

  
 نجم عجيب فى السما يضوى
 ومالئكه ترنم بقيثاره الحب  

   
 مرنمين ترنيمه المجد  

 ومبشرين بالسالم على األرض  
  

 فى مغارة سكن تحت الثلج  
 ونوره أضاء وفرح القلب  

  
 نزل من السما إيسوس بخرستوس

 ليعزى ويفرح كل النفوس
  

 تجسد الرب الغير محسوس
 المحسوس  وسكن فى الحشا

  
 جاءوا وسجدوا له المجوس
 ونسوا الرجوع للملك هيرودس

  
 قدموا له ذهب ولبان ومر
 وخروا له بكل وقار وبر

  
 ُولَد الرب فى مزود بقر
 ليُعلمنا درس وبه نعتبر

  
 ُولَد الرب فى مكان محتقر
 ُمزين الكون  بالشمس والقمر

  
 فرحوا الرعاة وبشروا بالخبر  

 لميالد المسيا المنتظر  

 
 
 كلمات ميشيل جرجس

 مولود المزود
ي ليـــــــــــــــلة شتاء يغشاها المطر

 
 جاءها المخــــاض و األلم معه انتش       ف

 ها العذراء تحبل و تلد من إنتصـــــــــــــــر      لعـــــــــــــذراء تنبأ عنها أشعيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء
 و السحب تحجب ضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوء القمر      و كان رعــــــــــــــــــــــــــــاة يحرسون بالليل
 ـــــــرو ترتل لقدوم مخلص البشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     و إذا أصوات المــــــــــــــــــــــالئكة تهلل
ي األعـــــــــــــــــــــــــالي 

 
 الحض   فافرحوا يا أهل البيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد و        و تقول مجدا هلل ف

 ـــــــــــــــــر عبوديتكم قد إنكشو نيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ      قد جــــــــــــــــــــــــــــــــــاء المخلص ليعتقكم
ي طريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق بيت لحم عىل سفر       و قد كـــانت العذراء مع يوسف

 
 ف

ي مزود للبقرفكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان ميالده       و لم تجد مكـــــــــــانا لتضع مولودها
 
 ف

ي طريـــقهم
 
ي السمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء لهم ظهر    وإذ مجوس و منجمي   ف

 
 و إذا نجم ف

 لمكـــــان المولــــــــــــــــــــــــود ، و فكرهم انبهر     فتعجبوا حي   ســار أمــــامهم مرشدا
 و قدموا له كل نفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس مقتدر      و حي   وصلوا إليه خّروا ساجديــــــن
 ــــــــي خطرشعر بأن ملكه فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ         و سمع بالميالد العجيــــــــــــب ملك
وه أن المولــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــود  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــود المنتظرهو ملك اليهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        حي   أخبر

وه رسا  أين المولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــود و ما سمعه من خبر      فطلب من المجوس أن يخبر
 و رحلوا و أخذوا الطريــق المختض      لكن المجــــــــــــــــــــــــوس لــم يهتمـــوا بأمره
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأنه قد إنهدروشعر أن شــــــــــــــــــــــــــــــــ        حينها ثــــــــــــار و جن جنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــونه
 إبن شهر و ألكبر مــــــن تسعة عش          فأمر بقتل كل مولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــود ذكر
ي بيت لحم

 
 لكن مولــــــــــــود المزود شب و كبر            فكـان بكـــاء و عويـــل ف

 و عىل الموت كان من قــــــام و كش       و أصبح هو ملك الســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم
ة و بض       فيـــــــــــا ملك السالم امنحنا ســــــــــــــــــــــالما  و زد عقولنا و عيوننا بصب 

 
 مع تحيات نبيل سليمان
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